
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
donderdag 23 mei OntdekJeTalentMiddag voor onder- en bovenbouwgroepen 
woensdag     29 mei  Schoolfotograaf i.v.m. afscheidsfoto groep 8 
donderdag    30 mei Hemelvaart 
vrijdag           31 mei  Vrije dag 
donderdag      6 juni    OntdekJeTalentMiddag voor Stap 8 t/m groep 8 
maandag       10 juni  2de Pinksterdag  
12      t/m  14 juni  Groep 8 kamp

Jarig  Gefeliciteerd!
MEI                    Welkom op school:  Zoë Gielingh  

          Zij komt in groep 1-2-3 groen 
17 Ayden Jansen       7/8  stap  
18 Sepp Fincham       4/5 stap 
18 Tygo Jansen       6 stap 
19 Kalle Theunissen      groep 5 
21  Zoë Gielingh      groep 1-2-3 groen 
22 Layan Alsaleh       6 stap 
22 Dries Mulder       groep 8 
22 Emal Qaderdan       groep 6 
23 Donja Tielen       groep 7A 
24 Robian van de Waterlaat  7/8  stap  

 

Inspectiebezoek 
 
Vorige week donderdag hadden we bezoek van de onderwijsinspecteur. 
 
Doel van zijn bezoek was: het bekijken van de zorgstructuur op Stap voor Stap en het 
controleren van de extra ondersteuning aan individuele leerlingen. 
 
Hiervoor heeft hij ons administratiesysteem en een aantal leerlingdossiers bekeken. 
 
Verder heeft hij gesprekken gevoerd met directie, intern begeleiders en enkele leerkrachten. 
 
Het was (ook voor ons) een zinvol bezoek, met een positieve beoordeling als afsluiting. 
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Informatieavond Mediawijsheid 14 mei 2019 
 
Afgelopen dinsdagavond was er op Stap voor Stap voor alle ouders een 
informatieavond over Mediawijsheid. 
 
De avond werd geleid door Nina Jongedijk (mediacoach en leerkracht groep 6) en 
Hans Veerbeek (ICT-coördinator en leerkracht groep 7a). 
 
Tijdens deze avond is er gesproken over de invulling van Mediawijsheid op  
Stap voor Stap, met daarbij ook de afspraken die voor de kinderen gelden. 
Maar de avond ging  vooral over de online wereld waar de kinderen mee te maken 
hebben/krijgen en hoe we daar thuis én op school mee om kunnen gaan. 
 
Het was een zeer geslaagde avond die zeker nog een keer een vervolg zal krijgen. 
De presentatie van de avond en een lijst met handige links zijn terug te vinden op: 
https://www.stapvoorstapelst.nl/informatieavond-mediawijsheid-14-05-2019/ 
 
 

 
 

Hulp gezocht voor OntdekJeTalentenMiddagen 
 

Stap 8 t/m groep 8 op 23 mei en 6 juni 
 

Stap 1 t/m 7 alleen op 23 mei.  
 

Voor de stappen hebben we weer veel hulp nodig. Ouders kunnen zich hiervoor inschrijven op de lijst bij de klassen. 
 
 

 
 

Elster Gezins Avondvierdaagse  
 
 
De 42e editie van de Elster Gezins Avondvierdaagse komt er aan. 
 De avondvierdaagse vindt plaats van 18 tot en met 21 juni 2019. 
  
Op school kunnen er in de voorverkoop met korting kaarten worden 
gekocht bij Robert (conciërge). 
Op de start dag zelf kun je ook nog kaarten kopen. 
De Startplaats van de avondvierdaagse is basisschool Sunte Werfert en de 
starttijd is 18.00 – 18.30 uur. 
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