
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
Maandag 8 juni  Hele klassen naar school 
17, 18 en 19 juni Kamp groepen 8 
Donderdag 18 juni Verkeersexamen groep 7 (theorie) 

 
Jarig (geweest)?      Van Harte Gefeliciteerd! 
 
  8 juni  Sofie de Lange stap 4/5   
 Sem van Leur stap 6/7   
 Diaz Raja Boean groep 6   
  9 juni Inge Beuse stap 8/9   
  
     
 

 
 

 
Weer met de hele klas naar school 
 
Vanaf maandag as. gaan alle kinderen weer hele 
dagen naar school. 
Het is fijn om beetje bij beetje het  ‘normale’ 
leven weer op te pakken. We verheugen ons 
erop weer met alle kinderen in de klas aan de 
slag te mogen en ook van kinderen horen we dat 
ze het fijn vinden om alle klasgenoten weer te 
kunnen ontmoeten. 
Vanzelfsprekend  houden we ons de komende 
schoolweken aan de richtlijnen van he RIVM. 
U heef hierover vandaag een mail ontvangen. 
 
Team Stap voor Stap 
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De tijd vliegt…. 
Tijd om daar even bij stil te staan 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
Aan het begin van dit schooljaar [augustus 1999] heb ik de beslissing genomen om vervroegd met  pensioen te gaan. 
Na bijna 45 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, waarvan 26 jaar op Stap voor Stap, hoop  ik met ingang van 1 
september 2020  mijn loopbaan in het onderwijs te beëindigen.    
In dit voor mij laatste schooljaar hoopte ik alles nog 1 keer te kunnen meemaken: de Kinderboekenweek, 
Sinterklaasfeest, kerstfeest, het voorjaarsfeest. Maar wie kon bedenken dat we te maken zouden krijgen met een 
allesoverheersend coronavirus……..Hierdoor zijn de laatste maanden onderwijs geven wel heel anders verlopen. Dit had 
niemand kunnen voorzien.  
Ondanks deze bijzondere laatste maanden kan ik met veel voldoening terugkijken op een prachtige loopbaan als juf.  Ik 
heb zoveel kinderen mogen en kunnen begeleiden. Velen van hen hebben zelf alweer kinderen. Op dit moment heb ik 
een meisje in mijn groep en haar moeder heb ik in groep 3 ook in de klas gehad. Dat is heel speciaal…. 
Ik heb altijd met plezier op mijn geliefde school gewerkt. De laatste maanden van dit schooljaar waren voor mij en 
anderen moeilijk en zorgelijk door de coronacrisis. Maar dank zij de enorme steun van  ouders en ons geweldige team is 
het onderwijs aan de kinderen niet stil komen te staan. 
 
Ik wil alle ouders/verzorgers hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie in mij hebben gesteld. 
Een hartelijke groet, 
Loes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


