
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
                       22 april   t/m 3 mei Meivakantie 
dinsdag         14 mei     informatieavond Mediawijsheid 
donderdag   23 mei     OntdekJeTalentMiddag voor onder- en bovenbouwgroepen 
donderdag   30 mei     Hemelvaart 
vrijdag          31 mei      vrije dag 

 
Jarig  Gefeliciteerd!
 
April 
 
19 Eliza Smrkovic  groep 5 
22 Floor Hegeman groep 8 
22 Yasmine Zinoune groep 6 
24 Teuntje Huibert 1/2/3 Blauw 
27 Lize de Graauw 1/2/3 Groen                       
 
MEI    
1 Yazan Alsaleh  groep  7B 
1 Aidan Portengen groep 7A 
2 Fenna Cuppes groep 5 
3 Jaleesa Clappers 4/5 stap 
3 Laurens Jansen 4/5 stap 
4 Djalina Swinkels 1/2/3 Groen 
9 Amelia Aga 1/2/3 Blauw 
9 Nout Lentjes 6 stap 
10 Maamu Kanteh groep 7A 
11 Kian van Leerdam 7/8  stap 
11 Natael Tewelde Semere groep 7A 
 

 
Ouderavond Mediawijsheid 
 Op dinsdagavond 14 mei wordt er een informatieavond voor ouders/verzorgers georganiseerd over het thema 
Mediawijsheid. 
Reserveer dus vast deze datum in uw agenda! (we starten om 19.30 uur) 
 Tijdens deze avond wordt er ingegaan op: 
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. 
 De avond wordt geleid door Nina Jongedijk (leerkracht gr. 6 en mediacoach) en Hans Veerbeek (leerkracht gr. 7 en ict-
coördinator) 
* In de week van 15 april ontvangt u nog een uitnodigingsbrief met opgavestrookje. 
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Yesss groep 7A & 7B 
Allemaal geslaagd voor het praktisch verkeersexamen!  

 
 
 
 

Gefeliciteerd! 

 
 



 

 

Overbetuweloop 16 juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overbetuweloop 16 juni 2019 
Jij doet toch ook mee ? 
Net als voorgaande jaren willen we iedereen stimuleren om mee te doen aan deze hardloopwedstrijd. 
Iedereen kan meedoen! Ook al sport je nu (nog) niet. 
Papa mag meelopen met de 0.5 km maar dat hoeft niet. Er loopt ook een juf of meester mee. Ook de kleuters kunnen 
meelopen. 
Meedoen is belangrijker dan winnen! Samenlopen maakt het nog gezelliger. 
juf Ottoline 
 
De Rabobank Kidsrun bestaat uit twee afstanden, de 0,5 en 1 km. 
-Kids 4 t/m 7 jaar: 0,5 km (één ronde van 500 m) 
De Overbetuweloop valt standaard op Vaderdag: 
Kinderen t/m 7 jaar (0,5 km!) mogen met hun vader hardlopen. Alleen het kind hoeft zich in te schrijven, vader loopt 
gratis mee. 
-Kids 8 t/m 12 jaar: 1 km (twee ronden van 500 m) 
(vanaf 13 jaar mogen kinderen aan de 5 km meedoen) 
 
Inschrijfgeld 
Jeugd (4 t/m 12 jaar) bedraagt € 4,- inclusief medaille. 
TAG 
Alle deelnemers maken gebruik van elektronische tijdwaarneming en ontvangen bij het loopnummer een TAG. Deze 
TAG moet direct na de finish ingeleverd worden. Indien de TAG niet wordt ingeleverd, wordt € 7,50 in rekening 
gebracht.  
 
Voorinschrijven t/m 15 juni 2019 
Je kunt voorinschrijven tot en met zaterdag 15 juni 2019. Annuleren is kosteloos mogelijk tot en met 31 mei 2019. Vanaf 
1 juni kan niet meer geannuleerd worden.  
 
Ouders moeten kind(eren) zelf inschrijven voor de hardloopwedstrijd via http://www.overbetuweloop.nl/inschrijven  
De kosten zijn ook voor de ouders. 

 

vrolijk Pasen, en een 
prettige vakantie 

allemaal! 
Team Stap voor Stap 

http://www.overbetuweloop.nl/inschrijven

