Beste ouders,
De school is inmiddels weer 2 weken aan de gang. Gelukkig zijn tot nu toe alle teamleden
gezond en blijven de coronamaatregelen behoorlijk hanteerbaar. Fijn dat we alle kinderen
weer mochten ontvangen. De groepen hebben een mooie start gemaakt.
Schoolreis:
De schoolreis stond voor volgende week op het programma. Gezien de huidige beperkende
maatregelen rondom Covid hebben we besloten om de datum van de schoolreis op te
schuiven naar 8 april 2021. We hopen dat we tegen die tijd weer gewoon op stap kunnen.
Stapsteen info presentatie schooljaar 2020 - 2021
Helaas kan ook de informatieavond niet doorgaan. Toch willen we u graag op de hoogte
brengen van de dingen die op school gebeuren. Daarom verspreiden we op maandag 14
september aan het einde van de schooldag een PowerPoint, waarin we diverse zaken bij
elkaar hebben gezet. De inhoud van de PowerPoint is deels gelijk, en waar het van toepassing
is specifiek op de verschillende groepen aangepast. We realiseren ons dat dit niet de meest
ideale manier is om kennis te maken en informatie over de school en de groepen te delen.
Maar omdat het op hetzelfde moment veel ouders betreft zien we geen mogelijkheid om dit in
het gebouw te organiseren. We kunnen ons best voorstellen dat u nog met vragen blijft zitten,
deze vragen kunt u altijd kwijt op de startavond met de leerkracht.
Startgesprekken:
We hebben ervoor gekozen om deze gesprekken gewoon op school te houden, omdat we het
persoonlijk contact heel belangrijk vinden. De individuele gesprekken over uw kind die u met
de leerkracht heeft, vinden plaats in de week van 21 september. Binnenkort ontvangt u
hiervoor een uitnodiging.

Afstand houden:
We merken dat bij het in- en uitgaan van de school het voor de kinderen erg lastig is om de
school te verlaten. Dit omdat een behoorlijk aantal ouders erg dicht bij het poortje staan waar
onze leerlingen door naar buiten gaan. Dit maakt het onoverzichtelijk en draagt zeker ook
niet bij aan de veiligheidsmaatregelen die we met elkaar in acht moeten nemen. We willen u
nadrukkelijk vragen meer afstand te bewaren tot de poort. Zo bieden we ook de kinderen de
gelegenheid om op een prettige wijze de school te verlaten.

Visie:

“Stap voor stap samen sterker”
Vorig jaar hebben we samen een nieuwe visie bepaald. Belangrijke kernwaarden daarvan
zijn:
Veiligheid en vertrouwen
Ontwikkeling
Partnerschap
Tijdens de informatieavond op 14 september zal door de leerkrachten met u worden gedeeld
wat we daar als team onder verstaan. Welke visie hebben we op onderwijs, wat vinden we
belangrijk. Een volgende stap is natuurlijk om de visie om te zetten in de praktijk. Wat
betekent het voor ons als school om veiligheid en vertrouwen hoog in het vaandel te hebben
staan, hoe zien we de ontwikkeling van kinderen en op welke wijze organiseren we dit, hoe
werken we aan partnerschap tussen school, kind en ouders. Dit alles om de optimale
ontwikkeling van onze leerlingen in de breedste zin van het woord tot stand te brengen. We
hebben voor dit schooljaar een keuze gemaakt in ontwikkelpunten die hier aan bij dragen.
Ontwikkelpunten:
Voor dit schooljaar hebben we de volgende grote ontwikkelpunten:
Veiligheid, vertrouwen en partnerschap:
•

Partnerschap school, ouder en kind: Ouders en school hebben een gezamenlijk doel,
namelijk de optimale ontwikkeling van ieder kind. We zien ouders als partners.
Leerkrachten als onderwijsprofessional en de ouder als ervaringsdeskundige. We
streven naar een fijne verstandhouding en zien daarbij een open en heldere
communicatie als belangrijk ondersteunend middel om dit te bereiken.
School en ouders ondersteunen elkaar om de gedeelde vormings- en opvoedingsdoelen
te verwezenlijken. We vinden het fijn als ouders betrokken zijn bij de school. Het
vertrouwen van ouders in de school verstevigt het gevoel van veiligheid en vertrouwen
van en naar de kinderen en de teamleden.
Met een werkgroep maken we de keuze van de wijze waarop we dit samen met het
team, de ouders en de kinderen vorm gaan geven. De werkgroep bestaat uit 2 ouders,
2 leerkrachten, de kwaliteitsondersteuner en 1 externe specialist. Ook is een aantal
ouders betrokken als ambassadeurs naar de andere ouders. Donderdag 3 september is
de eerste bijeenkomst van de werkgroep. We houden u op de hoogte!

•

Nieuwsbrief: De nieuwbrief geeft u informatie over de schoolontwikkeling. Het is fijn
als u als ouder goed op de hoogte bent van de dingen die op school gebeuren. Vandaag
verschijnt hij nog in de huidige versie, binnenkort is de vorm, de inhoud als de wijze
waarop u dit ontvangt, gewijzigd.

Ontwikkeling:
•

Implementatie methodes: Dit schooljaar gaan de groepen 3 tot en met 8 werken met
een nieuwe methode voor wereldoriëntatie: “Blink”. Ook gaan we werken met een
nieuwe methode voor voortgezet technisch lezen: “Flits”. Beide methodes worden dit
jaar geïmplementeerd. Er wordt ingezoomd op de achtergrond van de methodes, wat
dit betekent voor de werkwijze in de groepen, en ook wat het vervolgens voor de

•

individuele leerkracht betekent. Op deze manier creëren we een duidelijk herkenbare
doorgaande lijn binnen de desbetreffende groepen. De groepen 1, 2 en 3 focussen op
de doorgaande lijn met betrekking tot het voorbereidend en aanvankelijk lezen.
Leren leren:
Ook hier zetten we in op de schoolbrede aanpak, en de herkenbaarheid voor de
kinderen. En zeker ook voor u als ouder. Gedurende het schooljaar zetten we steeds
een deelgebied van het Leren leren centraal. We maken gebruik van de “Monstertjes”
die vanuit SKOzoK ontwikkeld zijn. We nemen u mee in de betekenis van deze
aanpak, en delen met u de ontwikkeling van de school, de groep en uw eigen zoon of
dochter.

Luizenzakken
Wij als team van de Stapsteen hebben besloten om het gebruik van de luizenzakken in groep
7 en 8 af te schaffen. Dit omdat zij vaak een eigen rugtas hebben die ze aan de kapstok
kunnen hangen.
Voor groep 1 tot en met 6 blijft de luizenzak aan de kapstok hangen, zodat de kinderen hier
hun spullen in kunnen stoppen.

TextAid
Op vrijdag 11 september zullen een aantal leerlingen (voor wie het programma
ondersteunend is bij het leesproces) een workshop gaan volgen onder leiding van Max van
Deuze. Hij geeft op Skozok-niveau sturing en begeleiding bij de implementatie van dit
programma binnen de scholen.
De kinderen zullen kennis maken met het programma en wegwijs worden gemaakt binnen
alle mogelijkheden die het programma te bieden heeft.
Na schooltijd zullen de leerkrachten een korte scholing volgen, zodat zij de kinderen kunnen
ondersteunen bij de inzet van het programma.

Controle ventilatie
Daar er nogal veel vragen waren van ouders over de ventilatie op school, kunnen wij het
volgende mededelen: deze is afgelopen week gecontroleerd en helemaal in orde gebracht.
Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt iedereen weer
10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf
op
de fiets naar school mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u
dit schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer. Zo
krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt in het
verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is een
prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn. Dit is in het
verkeer niet anders.

Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn ze met
hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in
het verkeer is het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge,
kwetsbare, verkeersdeelnemers.
Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit,
vakantie en vrije tijd een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie
en advies. In dat kader volgen hier een aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om
de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
•
Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig
na.
•
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij
fietsongevallen.
•
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer
is een bron van gevaar.
•
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
•
Laat u niet afleiden, wees alert.
•
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
•
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u
er niet persé hoeft te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.
De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit
schooljaar!

Er ligt een bedrag van € 10.000 te wachten op 12 inspirerende
maatschappelijke projecten. Het geld komt van het ANWB Fonds. Vanaf 31

augustus 2020 kunnen scholen, particulieren en andere organisaties zich
aanmelden en zo kans maken dat hun project gerealiseerd wordt.
Heeft u ook een idee waarmee Nederland mobieler, toegankelijker of verkeersveiliger wordt?
Het ANWB Fonds helpt lokale initiatieven of projecten in het hele land met een financiële
bijdrage. Denk bijvoorbeeld aan het verkeersveiliger maken van de schoolomgeving of de
school toegankelijk maken voor mensen met een beperking. Of zit u met een uitdaging met
betrekking tot het doorvoeren van de corona-maatregelen binnen deze drie thema's? Met de
speciale campagne ‘ANWB Fonds helpt je op weg’ steunt het ANWB Fonds twaalf projecten –
één per provincie – met een financiële bijdrage van maximaal € 10.000 zodat uw plan
werkelijkheid kan worden! Aanmelden kan tussen 31 aug en 6 okt. Na een selectie kan
iedereen in Nederland een stem uitbrengen via www.anwb.nl/anwbfondshelpt op het meest
inspirerende project.
Uit de top 3 per provincie wordt half december door de ANWB Adviescommissie één project
in iedere provincie tot winnaar gekozen. In januari 2021 is de prijsuitreiking.
Stuur uw project in via www.anwb.nl/anwbfondshelpt uiterlijk 5 oktober!
Voor vragen mailt u naar: donaties@anwb.nl

