STEP! is: Samen vooruit!
Het nieuwe schooljaar is begonnen en we
gaan er een prachtig en succesvol jaar van
maken. De school is gedeeltelijk verbouwd en
ziet er fris en ruim uit en we hebben in elke
klas de beschikking over de allernieuwste
digitale schoolborden en apparatuur. Daar zal
het niet aan liggen. Het team van Step! is er
klaar voor en de kinderen zijn gemotiveerd
begonnen. Ook dit jaar betrekken we de
ouders van onze leerlingen graag bij de school.
Samen: kinderen, school en ouders/verzorgers
zetten we de schouders er onder.
STEP! is: samen vooruit!
Startgesprekken en ambitiegesprekken
Zoals gezegd: opvoeden doe je als ouders en
school samen. Wanneer de informatie van één
van beide ontbreekt, dan mist er iets. Eén van
de manieren om ons onderwijs goed op de
leerbehoeften van de kinderen af te stemmen
is het voeren van startgesprekken. Tijdens
zo’n gesprek willen we graag van u weten hoe
uw kind zich thuis en in de vrije tijd
ontwikkelt, waar het goed gaat en waar het
beter kan. Die informatie is van groot belang.
Wij vertellen u, op onze beurt wat we op
school doen en wat we van de leerling, maar
ook van u verwachten. We willen ook dat alle
leerlingen ( groep 1 t/m 6) bij het
startgesprek aanwezig zijn, want in een
startgesprek praten we niet alleen óver de
kinderen, maar vooral ook mèt de kinderen.
Vanaf groep 7 worden ambitiegesprekken
gevoerd. Daarbij gaat het vooral over de

verwachtingen (ambities) die de leerlingen,
hun ouders en de leerkracht hebben over de
doorstroom naar het Voortgezet Onderwijs.
Naar welke school ga je na groep 8? Wat
moeten we doen om dat doel te bereiken? Er
worden afspraken gemaakt over wat er van de
school, de leerling en de ouders wordt
verwacht. Uiteraard worden de leerlingen ook
bij de ambitiegesprekken verwacht.
De startgesprekken en ambitiegesprekken
worden vanaf de 26e september gepland. Voor
de groepen 1 t/m 5 kunt u uw afspraak op het
intekenformulier bij de klas inplannen. De
ouders en leerlingen uit groep 6 t/m 8 worden
door de leerkrachten uitgenodigd.
Schooltijd is leer-tijd
Onze leerlingen hebben alle tijd die ze kunnen
krijgen op school nodig om voldoende
resultaten te behalen. Daarom zijn er
schooltijden vastgesteld en wordt de tijd op
een slimme manier verdeeld over de

verschillende vakken. Zo is er ongeveer 9 uur
taal-lezen per week en wordt er in de groepen
3 t/m 8 in elk geval een uur per dag aan
rekenen en wiskunde besteed. En natuurlijk
komen daarnaast alle andere vakken ook aan
bod. U kunt zich voorstellen dat met 25 uur
per week het ‘passen en meten ’is om alle
leer-activiteiten voldoende aan bod te laten
komen.
Dat is één van de redenen waarom we echt
om 8:30 uur met de les willen beginnen. Dat
geldt voor alle groepen, ook de
kleutergroepen. Dat betekent voor alle
duidelijkheid dat kinderen die pas om 8:30 de
school binnenstappen, werkelijk te laat zijn.
Immers, dan lukt het zeker niet om op tijd met
de les te beginnen. Wanneer er elke dag 5
minuten later dan 8:30 uur wordt begonnen,
betekent het dat er in een heel jaar meer dan
3 uren lestijd verloren gaat. En dat is letterlijk
‘zonde van de tijd’. We spreken onze
leerlingen daarom aan op het te laat komen.

Aan u vragen we: wanneer u uw kinderen
naar school brengt, wilt u dan zorgen dat ze
om 8:20 uur wanneer de deur open gaat op
school zijn? In dat geval kunnen ze rustig hun
jas ophangen en de klas ingaan en gaat er
geen kostbare leer-tijd verloren. Helpt u mee?
Het is in het belang van uw kind.

kinderen een werkje uit de kast te pakken en
samen aan de slag te gaan. We zien dat de tijd
van 8:20 uur tot 8:30 uur daar te kort voor is.
Omdat we net als in de andere groepen de
leertijd effectief willen benutten, hebben we
ervoor gekozen om van de vrijdagochtenden
de inloopochtend te maken. Dan bent u
welkom om van 8:20 uur tot 8:45 uur samen
met uw kind in de groep te zijn. Op de andere
dagen begint de reguliere les om 8:30 uur.
Koffieochtend
STEP! is de school van onze leerlingen, maar is
ook de school van hun ouders. Kinderen
voelen zicht thuis op

hun school STEP! maar we willen ook dat u
zich welkom voelt.
Het leek ons een aardig idee om eens per
week van 8:25 uur tot 9:00 uur een
‘koffieochtend’ te organiseren. Elke woensdag
bent u op die tijd van harte welkom om samen
met andere ouders in het
handvaardigheidslokaal samen een kop koffie
(of natuurlijk thee) te drinken. Vrijblijvend en
zonder programma, net zo vaak als u wilt.
Oproep:



Verlengde inloop-ochtend kleuters

De kleutergroepen zijn op zoek
naar een kinder-bruidspak/
bruidsjurk voor het thema:
‘mensen’. Kunt u ons helpen?

De ouders van onze jongste leerlingen willen
we graag op een wat directere manier
betrekken bij het onderwijs in groep 1 en 2.
Daarom was er steeds de mogelijkheid om de
eerste paar minuten van de les samen met de

www.stepopoa.nl

directie@stepopoa.nl

0546 538888



Het lijkt ons bij de kleuters leuk om
een klus-papa of - opa te hebben
voor ‘werken met hout’, 1 middag
per week. De klus-opa – of –papa
werkt dan zelfstandig samen met
een klein groepje kleuters.
Wie wil deze ‘stoere’ opa of papa
zijn? Na aanmelding vindt eerst
een gesprekje plaats om de
verwachtingen af te stemmen.

Kinderpostzegels maakt zich sterk voor
kinderen die extra steun nodig hebben te
helpen.
We kunnen deze kinderen helpen mede
dankzij de Kinderpostzegelactie. De
Kinderpostzegelactie is uniek in de wereld.
Door de actie leren Nederlandse
schoolkinderen om iets over te hebben voor
kinderen die het minder goed hebben. Ons
motto is dan ook: voor kinderen, door
kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken
op www.kinderpostzegels.nl.

Website en nieuwsbrief

5 oktober

U weet waarschijnlijk wel dat STEP! en nieuwe
website heeft, maar een tijdje lang was die
weinig actueel en nog in ontwikkeling. Zo
langzamerhand is er steeds meer informatie
op de website te vinden. Zo vindt u er de
schoolgids en kunt u zien op welke dagen de
kinderen vakantie en vrije dagen hebben. Ook
deze nieuwsbrief staat op de site. Vanaf
oktober zal de nieuwsbrief niet meer op
papier verschijnen, maar alleen nog op de
website te lezen zijn. Kijkt u daarom
regelmatig op: www.stepopoa.nl voor het
laatste nieuws en belangrijke informatie.

Nog maar een keer ten overvloede: op 5
oktober zijn alle leerlingen vrij van school in
verband met een centrale studiedag waar alle
medewerkers van Stichting OPOA naar toe
gaan. Wij dus ook. Deze 5e oktober stond niet
in het eerder meegegeven overzicht. Omdat
we met deze extra dag het maximale uren
vakantie overschrijden, vervalt de eerder
genoemde studiedag van 11 mei 2017.

Start Kinderpostzegelactie 28 september

Maandkalender
Net als ieder jaar doet onze school ook dit jaar
weer mee aan de nationale
Kinderpostzegelactie. Een actie voor kinderen,
door kinderen. Op woensdag de 28e
september gaan de leerlingen van onze groep
7 om 12 uur de buurt in om u voor het goede
doel postzegels te laten kopen.
www.stepopoa.nl

Voor specifieke gebeurtenissen kunt u op de
kalender die op de website staat terecht.
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