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Diplomauitreiking van Opstap
Woensdag 25 mei was het weer
één groot feest: de jaarlijkse

Zoeken naar:
Zoeken

diplomauitreiking van Opstap!
Dit keer kregen 25 kinderen hun
diploma.
Opstap is een leer- en
speelprogramma voor ouders
met kinderen tussen de 4 en 6
jaar die wat extra hulp kunnen gebruiken om beter te presteren op de
basisschool. Kinderen worden spelenderwijs voorbereid op het leren
lezen, schrijven en rekenen in groep 3. Door deze vroegtijdige aanpak
kunnen onderwijskansen worden vergroot.
Na wat mooie woorden en een openingsdans door de Opstapkinderen
werden de diploma’s uitgereikt door wethouder Paul Blokhuis. Prachtig
om al die trotse koppies te zien! Het is geweldig dat Opstap dit jaar al 25
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jaar bestaat: het wordt gevierd op 5 oktober 2016. Khadija Ben Azzouz
werkt al 25 jaar bij Wiselwerk/Stimenz en is de zeer bevlogen coördinator
van Opstap. Inmiddels hebben kinderen van 65 verschillende
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nationaliteiten hun Opstap diploma.
Laatste Groenlinks055 Tweets
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Vanwege het feit dat ons raadslid Ariane
van Burg al 10 jaar een trouwe

@groenlinks055

Ariane 25 mei verhinderd was, maar de

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

bloemen en het boekje werden door

9 uur ago

bezoekster is van de jaarlijkse diploma
uitreiking, kreeg ze een gepersonaliseerd
boekje met foto’s en een prachtig boeket
bloemen van Khadija. Superjammer dat

Margien de Vries in ontvangst genomen.
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Het was prachtig om er weer bij te
mogen zijn, te praten met de aanwezigen en te genieten van overheerlijke
hapjes en drankjes. Natuurlijk kijken wij uit naar 5 oktober: het 25 jaar
Opstapfeest! We zijn trots op alle mensen die Opstap mogelijk maken én
zo succesvol maken.
Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
24 uur ago

Meer info over Opstap vind je hier
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De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago
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Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago
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RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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