Wekelijks informatiebulletin van
Openbare Basisschool

Schoenendoos

Stap voor Stap

Redactie:
schoenendoos@stapvoorstapelst.nl

MR
mr@stapvoorstapelst.nl

Kruisakkers 3
6662 DV Elst
t. 0481 - 37 36 27
e. directie@stapvoorstapelst.nl
i. www.stapvoorstapelst.nl

MR

Agenda
Maandag 19 augustus
Donderdag 29 augustus
Maandag 2 september
Vrijdag 6 september
Maandag 9 september
Dinsdag 10 september

Start schooljaar 2019-2020
Schoolfotograaf
Vrije dag ivm Paardenmarkt Elst
Schoolreisje stap 4/5/6 – Land van Jan Klaassen
Schoolreisje stap 7 t/m groep 5 - Julianatoren
Schoolreisje stap 1/2/3 – Brakkefort
Schoolreisje groep 6 en 7 - Hellendoorn
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Pieter Zegers
Sven Lagendijk
Tara Robben
Ellen Zegers
Ilaaf Ali (2013)
Mohammed Ali Mohammed Osman
Tijn Evers
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Lois van Nistelrooij
Tessa Goedhart
Daliano Hartsteen
Noah Kempkes
Daylisa Zanini
Kian van Domselaar
Demi Jansen
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Stap 7/8
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Groep 6

Welkom in stap 1/2/3 Ghaith Alsaleh. Veel plezier op Stap voor Stap!

Beste ouders/verzorgers,
De 6 weken vakantie zijn omgevlogen. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad! Maar vanaf maandag
gaat het ‘gewone’ leven weer beginnen. We zien jullie graag ‘goed gemutst’ op school weer terug.
Nieuwe indeling
Als team zijn we de afgelopen week al druk aan het voorbereiden geweest voor het nieuwe schooljaar: inrichten van de
lokalen, leerlingbesprekingen, leerstofvoorbereiding, enz. Een aantal groepen en kantoorruimtes zijn binnen de school
verhuisd. Hierdoor kunnen nu alle huurders in ons gebouw aan een kant van de school gesitueerd worden. Groep
Groen t/m groep 7 + Ib en directie zit nu aan de ene kant van de aula. De huurders en groep 8a/8b aan de andere kant
van de aula. Binnenkort willen we nog aan de slag met het lokaal dat als schoolbieb dienst doet.
Gym start maandag
Volgende week beginnen ook de gymlessen meteen. Sommige klassen al op maandag. Dus bekijk even het gymrooster
op onze website. Dan komt u of uw kind niet voor verrassingen te staan. We heel blij met Rebecca Baan als
vakleerkracht gymnastiek. Zij verzorgt de gymlessen op maandag en vrijdag.
Schoolkalender
Komende week krijgen alle oudsten de bekende Schoolkalender mee naar huis. Hier staat weer heel veel informatie in
over het komende schooljaar. Zo kunt u daar vinden dat op donderdag 29 augustus de schoolfotograaf weer de
jaarlijkse foto’s komt maken. En ook de schoolreisjes zijn al weer snel aan de beurt. Hierover ontvangt u begin volgende
week een mail, met daarin de tijden en de exacte kosten van het schoolreisje van uw kind(-eren).
We wensen iedereen een heel mooi en leerzaam schooljaar toe!

Team Stap voor Stap.

