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Jarig? Gefeliciteerd!
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Tess van de Pas
Cheyenne Peters
Renzo van der Woerdt
Dewy Wolters
Eliza Smrkovic

stap 1/2/3 Groen
groep 7B
stap 6
groep 5
groep 5

Welkom op Stap voor Stap!
Liz Weltevrede, Elaine van der Geugten en Louane van de Gronde.
We wensen jullie veel plezier op school.

Haphoek
Groep 8 heeft, ook dit jaar weer, de Haphoek verzorgd tijdens het voorjaarsfeest. De kinderen hadden thuis allerlei
lekkere dingen gemaakt om te verkopen. De opbrengst van deze Haphoek is € 180,-. Goed gedaan allemaal! De
opbrengst wordt besteed tijdens de kampweek in juni. Alle ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen en/of
verkoop: heel erg bedankt voor alle hulp!

Mooie 3e plaatst voor het voetbalteam groep 8!
De jongens van groep 8 hebben de afgelopen twee woensdagen een prima prestatie
geleverd tijdens de voorronde en finaleronde van het schoolvoetbaltoernooi.
Na op woensdag 10 april glansrijk hun poule
gewonnen te hebben, mochten de jongens
afgelopen woensdag nóg een keer optreden.
In de finalepoule waren twee andere teams
nét iets te sterk, waardoor Stap voor Stapgroep 8 (aangevuld met Dani en Emal uit
groep 6!) op een mooie 3e plaats eindigde.
VAN HARTE GEFELICITEERD jongens!!

Gevonden voorwerpen
Nog één week liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald in de aula. Mist uw kind
nog een kledingstuk? Loop dan even langs de tafels in de aula, misschien ligt het er
wel tussen.
Op vrijdag 19 april gaat alle kleding die nog over is naar een verzamelcontainer van
de gemeente.

Fietsexamen
Dinsdagochtend 16 april doen alle leerlingen uit groep 7a en 7b mee aan het Fietsexamen.
Tussen 09.00 uur en 10.30 uur fietsen de leerlingen een route in de buurt van school. Onderweg
worden zij beoordeeld door 12 hulpouders die ergens langs de route zitten. Nog diezelfde
middag krijgen de kinderen te horen of zij ook allemaal voor dit praktische deel van het
Verkeersexamen geslaagd zijn!
De route vind je aan het eind van deze nieuwsbrief toegevoegd.

Eindtoets Groep 8
Aanstaande maandag 15 april gaan de leerlingen uit groep 8 flink aan de slag. Zij maken dan
de Eindtoets Basisonderwijs van Route8. Ze worden dan getoetst op de onderdelen Taal
(woordenschat, leesvaardigheid, taalverzorging, begrippenlijst en kijk- en luistervaardigheden) en Rekenen (getallen, verhoudingen, verbanden en meten en meetkunde).
Dinsdag 16 april is de “uitloop-dag” voor degenen die de toets niet op maandag af hebben
kunnen ronden. Wij wensen iedereen veel succes!
Als afsluiting gaan de kinderen op donderdag 18 april naar jumpsquare in Nijmegen.

Ouderavond Mediawijsheid
Op dinsdagavond 14 mei wordt er een informatieavond voor ouders/verzorgers
georganiseerd over het thema Mediawijsheid. Noteer dus vast deze datum in uw
agenda! We starten om 19.30 uur. De avond wordt geleid door Nina Jongedijk,
leerkracht van groep 6 en mediacoach en Hans Veerbeek leerkracht van groep 7 en ictcoördinator.
Tijdens deze avond gaan we het heb ben over:
1. Hoe geven we op Stap voor Stap invulling aan Mediawijsheid?
2. Waar krijgen kinderen in hun online wereld allemaal mee te maken en hoe
kunnen we daar thuis en op school mee omgaan.
Volgende week ontvangt u nog een uitnodigingsbrief met opgavestrookje. Graag tot ziens!

Even voorstellen…
Beste ouders/verzorgers,
U heeft al eerder een brief ontvangen waar mijn naam in genoemd werd. In die brief staat ook geschreven dat ik mij nog
even aan u voor zou stellen. Het is lastig om zoveel mensen in korte tijd persoonlijk te spreken, dus een eerste
kennismaking via de nieuwsbrief lijkt mij een prima ijsbreker.
Mijn naam is Dennis Lindelauf en ik mag de komende tijd als interim directeur komen werken op obs Stap voor Stap. Op
dit moment werk ik ook in Heteren voor stichting Wonderwijs. Zelf woon ik in Breda en heb ik dagelijks minimaal twee
uur in de auto voor de boeg. Tijd die ik graag spendeer aan het luisteren van muziek, een grote hobby van mij.
De afgelopen jaren heb ik gewerkt in het voortgezet onderwijs, het basisonderwijs en in de kinderopvang. Ik ben tevens
actief betrokken bij verschillende vakbonden en bij het ministerie OC&W. Een druk bestaan dat ik graag afwissel met
een bourgondische levensstijl en uiteraard de nodige sportmomentjes ter compensatie daarvan.
Ik hoop u snel te mogen ontmoeten en op een persoonlijkere manier kennis te maken.
Groeten Dennis

Schoolfruit volgende week
1 mandarijn per leerling

1 kiwi per leerling

Afloop Schoolfruitprogramma 2018-2019
Volgende week is het alweer de laatste week dat u gratis EUSchoolfruit- en groente ontvangt. Helaas.
Na de mei vakantie er dus goed aan denken om weer zelf
fruit mee te nemen op alle schooldagen!

1 peer per leerling

