
 

  12 november 2021 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

 
 
Sinterklaas 
Nog één nachtje slapen…wij kijken uit naar het Sinterklaasfeest. Vanaf volgende week willen wij graag de school versieren. De 
kinderen mogen allemaal een nep cadeautje meenemen. 
Alvast bedankt namens de OR 

 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Gedurende de eerste weken van dit schooljaar zijn er al veel spullen gevonden. Op woensdagmorgen 17 november 
(vanaf 8.15 uur tot 8.45 uur ) zal conciërge Wil de gevonden voorwerpen uitstallen. Hij doet dit aan de voorzijde 
van de school aan de Schaepmanstraat. Alle voorwerpen die na woensdagmorgen 17 november niet zijn 
opgehaald worden naar de Kringloopwinkel gebracht. 

 
 
Gekke haren dag 
Deze week hebben de kinderen van groep 3 de letter ‘h’ geleerd. Dit werd gevierd met gekke haren dag. Wat een 
feest! 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
Maak ’t mee in de wijk 
is te zien tijdens de Kunstwandeling Theresia op 13 en 14 november 2021. 
 
Voor de herfstvakantie zijn er 4 verschillende workshops georganiseerd voor kinderen van de groepen 5-6-7-8 
van De Stappen. Na schooltijd gingen leerlingen in de wijk aan de slag met fotografie, keramiek, dichten, 
stempelen en portret tekenen. In woonzorgcentrum Bijsterstede werkten kinderen samen met ouderen. 
 
Komende weekend zijn de resultaten te zien tijdens de kunstwandeling. 
Op zaterdag 13 en zondag 14 november kan je tussen 10.00 en 17.00 uur het informatieboekje met 
plattegrond ophalen bij Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15a. Kom je ook kijken? 

 
Fotografie workshop 
Groep 7 leerlingen 
Kunstenaar Gerdien Wolthaus Paauw 
Te zien in het raam Stedekestraat 21 
 
Keramiekworkshop 
Groep 6 leerlingen  
Kunstenaar Carin de Kok 
Te zien op Wilhelminapark 40 
 
Workshop Portrettekenen 
Groep 5  leerlingen  
Kunstenaar Bakfietsjuf Marjo 
Bekijk ze op Lange Nieuwstraat 243 
 
Workshop dichten en stempelen  
Groep 4 leerlingen 
Kunstenaar Miek van Asten en Bakfietsjuf Marjo  
Raamexpositie aan Energieplein 54 
 
En er is werk te zien van leerlingen van groep 4C 
Inspiratie van straatkunstenaar Ben Wilson 
gemaakt samen met juf Faiza 
Mr. Stormstraat 14 
 
Bij Stadstuin Theresia kan je ook een kopje koffie drinken of soep kopen. Kunstwandeling Theresia is tot stand 
gekomen met medewerking van en dank aan Stadstuin Theresia, Wijkraad 
Theresia, Boekenschop, Art-fact en Freshheads. Organisatie 
kunstwandeling  Bureau Dorith en Bakfietsjuf Marjo. 

 

 



 

   
 

   
  

   

 

 
 
 
 
Wij wensen jullie een fijn weekend toe! Tot volgende week. 
 
Namens team De Stappen 
Maarten Verberne   

 
 
 
 
 
 


