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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari.

Studiedagen

U vindt hierin o.a. nieuws over:

vrijdag 12 februari

-

Personeel
Onderwijs op afstand
Onderwijs op school
Onderhoud
PR initiatief OR
Schoolkrant

woensdag 14 april
De leerlingen zijn vrij!

Voorjaarsvakantie

Met vriendelijke groet,

(voorheen krokusvakantie)

Team De Stap

zaterdag 20 februari t/m
zondag 28 februari

Personeel
Roland
Roland is gestart met het re-integratietraject.
Roland ondersteunt momenteel tweemaal per week enkele
leerlingen uit groep 6.
Nikki
Nikki heeft onlangs haar Pabo
opleiding definitief afgerond met
een prachtige 8. We feliciteren
Nikki van harte en wensen haar
een uitdagende, glansrijke en
inspirerende carrière toe in het
onderwijs.

Rapporten
De rapporten worden
uiterlijk op vrijdag 5 februari
(uit)gedeeld.

Voortgangsgesprekken
De voortgangsgesprekken
vinden plaats vanaf vrijdag
12 februari ’s middags tot
en met vrijdag 19 februari.
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Onderwijs op afstand
Het ziet er naar uit dat we vanaf 8 februari weer afstand gaan nemen van het onderwijs
op afstand.
We hebben de afgelopen weken onze best gedaan om het onderwijs op afstand zo
effectief mogelijk te organiseren en er zo mede zorg voor te dragen dat de leerlingen
zich optimaal konden ontwikkelen. We hebben wekelijks bouwvergaderingen gehouden
om goede voorbeelden van onderwijs op afstand te delen en om op deze wijze van en
met elkaar te leren.
We hadden dit echter niet kunnen en willen (!) doen zonder uw hulp en inspanning.

Op een later moment willen we graag van u horen hoe u het onderwijs op afstand
beleefd heeft, want hier kunnen we weer van leren, mochten we onverhoopt weer
onderwijs op afstand moeten aanbieden.
Uiteraard mag u het ook nu delen 😉 : e.stam@opspoor.nl
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Onderwijs op school
Vanaf 8 februari gaan we gelukkig weer naar school.
Het is nu nog onduidelijk onder welke voorwaarden het onderwijs op school plaats zal
vinden. Het is ook nog onduidelijk welke richtlijnen we vanuit Opspoor mee zullen krijgen.
Er liggen derhalve nog veel vragen op tafel waar we nu nog geen antwoord op kunnen
geven. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Onderhoud
De afgelopen maand is er een prachtige vloer in de aula, gangen en directie/IB kamer
gelegd.
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Tevens is het binnen schilderwerk afgerond. Al met al ziet de school er goed uit.
Inmiddels zijn de (trein)banken voor de leerpleinen geleverd (zie vlog Emma en Dua). De
bijbehorende tafels verwachten we op 8 februari.

PR initiatief OR
De OR heeft Marianne de Bruijn verzocht om voor De Stap een Facebook en Instagram
pagina op te zetten waarop in samenspraak met school leuke, belangrijke nieuwtjes
van/over De Stap gedeeld kunnen worden. Met dank aan Marianne voor het opzetten
en bijhouden van de Stap pagina’s kunt u ons dus volgen op:

Facebook profiel: https://www.facebook.com/destaplandsmeer
Instagram profiel: https://www.instagram.com/obsdestap/
De Stap heeft sinds kort ook twee vloggers uit groep 8, namelijk Emma en Dua, die ons
wekelijks op enthousiaste wijze op de hoogte houden van het wel en wee op De Stap. De
vlogs zijn te vinden op bovengenoemde Stap pagina’s. Speciale dank gaat ook uit naar
Leontien die de vlogs monteert.
We zijn heel blij met het initiatief van de OR om de school (weer) in het zonnetje te zetten.
Als u nog andere PR ideeën heeft, dan kunt u deze altijd delen met de OR en/of school.

Schoolkrant
We streven ernaar om de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie de nieuwe
schoolkrant te presenteren. De uiterste inleverdatum voor kopij is vrijdag 5 februari.
Als uw kind(eren) nog een bijdrage willen leveren, dan verzoeken we u vriendelijk om dit
te sturen naar:
schoolkrantdestap@hotmail.com
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