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

Goede vrijdag

U vindt hierin o.a. nieuws over:

Vrijdag 2 april

-

Personeel
Schoolresultaten
De Stap in beweging
Traktatie OR

2e Paasdag
Maandag 5 april
Studiedag
Woensdag 14 april

Met vriendelijke groet,
Team De Stap

De leerlingen zijn vrij!
Centrale eindtoets groep 8
Dinsdag 20 april

Personeel
Roland
Rolands re-integratietraject loopt. Roland breidt zijn uren
langzaam uit. Roland ondersteunt leerlingen één op één
buiten de groep.
Renske (bewo)
Renske heeft het re-integratietraject nog niet hervat.
Ezra
Ezra zal volgend jaar voor vier dagen per week verbonden
zijn aan De Stap.

Tevredenheidsonderzoek
Dinsdag 20 april
Koningsspelen
Vrijdag 23 april
Meivakantie
Zaterdag 24 april t/m
zondag 9 mei
Hemelvaart
Donderdag 13 mei en
vrijdag 14 mei
De leerlingen zijn vrij!
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Schoolresultaten
We hebben de afgelopen drie weken voor alle groepen een oudermiddag of -avond
georganiseerd waar we de ouders hebben geïnformeerd over de ontwikkeling van de
groep. We hebben onze bevindingen n.a.v. vier maanden onderwijs op school en vijf
weken onderwijs op afstand en mogelijke interventies op groepsniveau en/of
schoolniveau gedeeld.
Er waren meerdere redenen om deze bijeenkomsten te organiseren. De belangrijkste
redenen waren enerzijds de continue stroom aan berichten in de media over
leerachterstanden en/of groeivertraging en anderzijds de ‘afstand’ die tussen school en
ouders dreigt te ontstaan door de veiligheidsmaatregelen in relatie tot Covid ‘19.
Veiligheidsmaatregelen die er voornamelijk toe leiden dat we elkaar minder makkelijk
even ontmoeten, spreken.
We willen alle ouders bedanken voor de getoonde interesse, de opbouwende
feedback, scherpe vragen en/of welverdiende complimenten.
Op maandag 12 april zullen Silvana en Ezra de stand van zaken met betrekking tot het
verbeterplan en de onderwijsresultaten op schoolniveau presenteren aan en bespreken
met de MR. Daarna delen we deze resultaten met alle ouders, zodat iedereen kennis
kan nemen van de ontwikkeling(en) van en op De Stap.

De Stap in beweging (of toch niet)?
Vorige week heeft u kennis kunnen nemen van ons voornemen om vanaf april een
bewegingsprotocol toe te passen om leerlingen meer aan het bewegen, met name
aan de wandel, te krijgen. Dit was een heel goed idee van de OR, maar…
Ondanks veel positieve reacties, met name onder ouders en teamleden, gaan we er nu
toch maar niet mee starten. Misschien per 1 april 2022?
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Pasen
Het was smullen vanochtend op De Stap! De OR had voor alle leerlingen en leerkrachten wat lekkers meegenomen.
Het blijft leuk om te zien hoe ze ook nog in groep 6 kunnen genieten van wat er in het
‘paaseitje’ gevonden wordt…..
Hartelijk dank OR!
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