
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
Donderdag 13 februari Ontdek Je Talenten Middag - alle klassen 
Woensdag 19 februari  Podiumochtend Stap 1/2/3, groep 6 en groep 8A 
Donderdag 20 februari Ontdek Je Talenten Middag - stap 7 t/m groep 8 
Vrijdag 21 februari Carnaval en vrije middag 
21 februari t/m 1 maart  Voorjaarsvakantie  
 

 
 
 
Gefeliciteerd , fijne verjaardag! 
 
8 februari Hannah Cuppes  Groep 8B 
8 februari Isis Leurein  Groep 5 
9 februari Aryan Ahmadi  Stap 8/9 
9 februari Lisa Radstake  Groep 8B 
11 februari Julian Wien  Stap 8/9 
11 februari Teun Wien   Stap 8/9 
13 februari Melawit Merhawi Selemun   Stap 4/5 
14 februari Hiyab Aman Gebreamlak Stap 1/2/3 
14 februari Samuel Diarra  Groep 7 
14 februari Milou de Wit  Stap 6/7 
 
 
 

 
 
Schoolfruit volgende week 
 
 

 
 
 

 
1 cantaloupe meloen per 18 leerlingen        1 sinaasappel per leerling                                 1 boer erik appel per leerling 

           104 gr per leerling           104 gram per leerling          104 gram per leerling 
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Voorstelronde 
 
Hallo ouders en kinderen van Stap voor Stap,  
  
Sommige van jullie zijn mij de afgelopen weken al tegen gekomen in de klas of in de wandelgangen, maar ik stel me 
graag nog even aan jullie voor.  
Ik ben Anneloes Krijt en ben afgelopen woensdag begonnen in stap 1-2-3 met de jongste kinderen van Stap voor Stap. 
Na de carnavalsvakantie zal ik ook op de dinsdag naast juf Jacqueline in stap 8/9 beginnen.  
  
Na een aantal jaar met jongeren in de zorg werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten mijn passie te volgen en ben de 
lerarenopleiding gaan doen. Ik heb tijdens de opleiding en in de jaren erna ervaring op mogen doen met verschillende 
vormen van onderwijs en diverse groepen gedraaid.   
  
Ik kijk er naar uit om iedereen te ontmoeten de aankomende weken!  
  
Anneloes  
  
 

 
Gevonden Voorwerpen 
 

Binnenkort worden er weer veel oudergesprekken gevoerd. 
Van 3 t/m 14 februari liggen daarom weer alle gevonden voorwerpen 
uitgestald in de aula. 
Mist uw kind nog een sportschoen, jas, broodtrommel, broek of gymbroek? 
Neem gerust en kijkje tussen de gevonden voorwerpen; hopelijk ligt het 
daar nog bij. 
 
Na 14 februari worden alle spullen die niet zijn opgehaald in een 
kledingcontainer gestort of weggegooid. 
 
 
 
 

  



  
 
  

Afscheidswoord 
 
Lieve ouders, kinderen, collega’s, assistenten/vrijwilligers en overblijfmoeders.  

DANK JULLIE WEL voor een geweldig slot van 30 jaar Stap voor Stap! Wat een leuke laatste dagen heb ik mogen 
beleven. Het was zo bijzonder door de gangen te lopen en zoveel geheimzinnigheid te proeven van kinderen die je met 
zo’n speciale blik aankijken, maar hun (collectieve) geheim; een optreden voor mij, niet verklapten… De aula was 
prachtig versierd en ik heb enorm genoten van elke StapVoorStapper (wat een energie vanaf het podium). Soms was 
een optreden heel cool, soms heel serieus, hilarisch en heel muzikaal… Jullie hebben er samen echt iets moois van 
gemaakt; echt een afscheidsFEEST speciaal voor mij… Ik voel me vereerd en ik geniet nog steeds na. Ik moest veel 
kinderen tegelijk bedanken en had soms nauwelijks tijd om de mooie tekeningen te bekijken… Dat heb ik thuis nog eens 
op mijn gemak gedaan: van bananen- tot hartjestekeningen en van handtekeningen tot complete boekwerken… 
SUPER!!!! Ook bedankt voor alle lieve attenties, bloemen, chocolade… En vooral al die leuke (geknutselde)kaartjes met 
zoveel lieve woorden! Ik gun jullie allemaal net zo’n fijne onvergetelijke tijd op Stap 
voor Stap als ik heb gehad!  

hartelijke groeten (en voor wie hem in alle drukte misschien nog gemist heeft: dikke 
knuffel ) 

 juf Desiree   

TOT ZIENS!  

 


