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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van augustus/september.
U vindt hierin o.a. nieuws over:
-

Personeel
Zien!
Boekenweek
Studiedagen
Mail uit naam van de directie
Covid

Met vriendelijke groet,

Kinderboekenweek
6 t/m 15 oktober
Thema: beroepen

Studiedag
Vrijdag 15 oktober
Leerlingen zijn vrij!

Team De Stap
Herfstvakantie

Personeel
Over de stand van zaken m.b.t. het herstel van Renske,
Roland en Huub volgt voor de herfstvakantie een aparte
update.
Anneke
Anneke heeft het advies gekregen om een paar weken rust
te houden.

16 t/m 24 oktober

Studiedag
Maandag 25 oktober
Leerlingen zijn vrij!

Naar verwachting zal Anneke na de herfstvakantie haar
werkzaamheden kunnen hervatten.
Gea Doorhof
Gea zal in overleg met de directie en de bedrijfsarts een
werkhervattingsplan opstellen waarvan het einddoel is:
volledige re-integratie binnen 6-8 weken.
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Vervanging
Omdat Anneke en Gea op woensdag en donderdag twee dagen overlappend
werken, is met name de invulling van deze dagen voor de groepen 2/3, 5, 6/7 en 7 een
uitdaging.
Dat geldt overigens ook nog voor de bezetting van de 2/3 combigroep op de vrijdag.
We hebben de vervanging voor komende week als volgt georganiseerd:
Maandag:

Sandy sluit aan bij groep 2/3

Woensdag:

Amber draait heel groep 6 (aangepast programma)
Merel draait heel groep 7 (aangepast programma)

Donderdag:

Ania draait groep 5
Mandy draait groep 2/3

Vrijdag:

Marloes en Sandy draaien groep 2/3

Het is kortom iedere week weer een heel gepuzzel om de continuïteit te waarborgen.
Door de bereidheid, welwillendheid, flexibiliteit en gedrevenheid van het team van De
Stap hebben we de meeste uitdagingen kunnen tackelen.
De situatie in het onderwijs is momenteel dat er een toenemend tekort is aan leerkrachten, IB-ers, directeuren en vakdocenten bewegingsonderwijs. De uitdagingen
zullen, zo is de verwachting, de komende jaren alleen nog maar toenemen. Des te meer
reden om zelf talenten op te leiden en te binden aan onze organisatie.

Peter Bakker (bewo)
Het goede nieuws is dat we in ieder geval tot aan de Kerstvakantie weer een vakdocent bewegingsonderwijs (bewo) op de vrijdag kunnen inzetten, namelijk Peter
Bakker. Peter wordt via Team Sportservice ingezet.
De gymlessen zijn vanaf vandaag hervat.

Zwangerschapsverlof Silvana van Dijk
We zullen onze IB-er Silvana van Dijk vanaf 8 oktober helaas enkele maanden moeten
missen vanwege zwangerschapsverlof. Zij wordt vervangen door drie IB-ers. Dat is niet
ideaal, maar heeft mede te maken met de hierboven geschetste schaarste aan IB-ers.
Marjanne Overpelt, die al een dag betrokken is bij De Stap, zal op donderdag de
honneurs van Silvana waarnemen. Marjanne neemt o.a. alle lopende zaken over en zal
de groepsbesprekingen met de leerkrachten en directie voeren.
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Yvonne Hofmeester zal op de maandag of dinsdag aanwezig zijn en zich met name
richten op de hele procedure rondom de Cito afname (afname, analyse en mogelijke
interventies).
Sandrine Dekker zal in principe op de vrijdag en/of eventueel op woensdagmiddag
werken. Sandrine zal zich o.a. richten op de afname en analyse van Zien! (zie volgende
punt in de nieuwsbrief), de NSCCT en de NIO. Sandrine is in het verleden eerder
werkzaam geweest op De Stap als leerkracht en (tijdelijke) IB-er.

ZIEN!
Rond de herfstvakantie wordt Zien! door de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8
ingevuld.
Zien! is een systeem om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling in kaart te
brengen.
De leerlingen uit groep 5 t/m 8 vullen een leerlingenvragenlijst in. De leerling geeft
antwoord op stellingen over eigen betrokkenheid, autonomie, welbevinden, pesten en
veiligheid in de groep. Per groep en op schoolniveau vindt er een analyse plaats en op
basis daarvan wordt er indien nodig een plan gemaakt. Zien! geeft hiervoor inhoudelijke
aanwijzingen.
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Kinderboekenweek
Gratis boeken voor de schoolbibliotheek.
Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we sparen voor gratis boeken voor de
schoolbibliotheek.
Het werkt als volgt:
Wanneer er boeken gekocht worden bij de Bruna, kunnen de bonnetjes daarvan bij ons
op school ingeleverd worden bij de leerkracht van uw kind.
School verzamelt deze kassabonnen. De verzamelde bonnen kunnen we dan uiterlijk 14
november inruilen voor een waardebon. Hiermee kunnen we dan voor 20% van het
totaalbedrag boeken voor school uitzoeken.
Help ons a.u.b. onze bibliotheek uit te breiden met leuke nieuwe boeken.
Let op: het geldt alleen voor bonnen van boeken die tijdens de Kinderboekenweek
gekocht zijn en op tijd ingeleverd worden op school!
Alvast bedankt namens team en leerlingen van de Stap

Studiedagen
Op vrijdag 15 oktober hebben we een Opspoor studiedag voor alle medewerkers van
Opspoor. Wat staat op het programma?
Aanstaand schooljaar staat bij Opspoor in het teken van het strategisch beleid.
Opspoor wil graag alle medewerkers meenemen in deze ontwikkelingen en is benieuwd
naar de visie en ideeën van haar medewerkers.
Binnen OPSPOOR staat het leren van en met elkaar centraal en zijn we constant in
ontwikkeling. Daarom willen we het tijdens de studiedag graag hebben over wat het
betekent om een TOEKOMSTMAKER te zijn en wat jouw rol is binnen de school en richting
onze leerlingen. Hoe kun je je eigen ontwikkeling inzetten en wat heb je hierbij nodig?
Wat zijn jouw wensen en ambities? Kortom, hoe zie jij jouw toekomst, de toekomst van
jouw leerlingen en de toekomst van jouw school binnen de visie van OPSPOOR? We
horen het graag.
Op maandag 25 oktober hervatten we ons eigen studieprogramma. ’s Morgens zullen
we ons samen met de teams van De Wagemaker en De Fuik richten op de ontwikkeling
van executieve functies van leerlingen, zoals concentratie, werkgeheugen, flexibiliteit en
impulsbeheersing. De middag staat in het teken van coöperatieve leerstrategieën,
waarbij/waardoor leerlingen van en met elkaar kunnen leren (wederkerigheid).
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Mail
Op woensdag 23 september werd het team van De Stap ’s middags geconfronteerd
met een boze meneer die op zoek was naar de directie. Hij had de onderstaande mail
ontvangen van de directie van De Stap m.b.t. zijn rijgedrag. De mail was verzonden
van: directie.obsdestap@gmail.com.
Het behoeft geen betoog dat deze mail niet verzonden was door de directie van De
Stap. Ten eerste is dit niet ons mailadres en ten tweede werkt de directie (gelukkig) niet
op woensdag.

Geachte heer (de naam is verwijderd, maar naam was bekend bij de afzender),
Vandaag hebben onze schoolcamera's, bij het uitgaan van onze school, gefilmd dat u met
hoge snelheid langs onze school bent gereden. Ook is door een ouder gefilmd hoe u
probeerde een andere ouder aan te rijden.
Wij willen u hierbij informeren dat wij hiervan aangifte zullen doen bij de politie en onze
videobeelden aan de politie ter beschikking zullen stellen.
Met vriendelijke groet,
Directie obs De Stap Landsmeer

We gaan ervan uit dat iemand die betrokken is bij De Stap deze mail heeft verzonden.
Bij deze zouden we diegene er bewust van willen maken dat dit kwalijke gevolgen
gehad zou kunnen hebben. Je weet immers niet of iemand in zijn boosheid kwaad in
de zin heeft.
Voor nu beschouwen we dit als een hele slechte grap, maar bij herhaling zullen we
aangifte doen wegens identiteitsfraude.
We zouden het zeer op prijs stellen als iemand de behoefte voelt om iemand anders
op zijn rijgedrag te wijzen, dat of zelf te doen, of handhaving in te schakelen.
De school kan/mag hiervan uiteraard wel op de hoogte worden gesteld, want we
hebben m.b.t. tot de verkeerssituatie /-veiligheid rondom de school een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid/belang.
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Covid
Op maandag 11 oktober staan er een MT (Management Team) en een MR
(Medezeggenschapsraad) op de agenda.
Bij deze vergaderingen zullen we ons buigen over de vraag of en zo ja in hoeverre
ouders weer de school in kunnen/mogen.
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