
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
23 t/m 29 september Nationale sportweek 
2 t/m 11 oktober Nationale kinderboekenweek 
3 oktober Ontdek Je Talenten Middag – alle klassen 
10 oktober Ontdek Je Talenten Middag – stap 7 t/m groep 8 
11 oktober Vrije middag 
14 t/m 18 oktober Herfstvakantie 

 

Jarig? Gefeliciteerd! 
 
24 Asmara Peilouw groep 8B 
25 Ivy Jansen stap 4/5 
25 Mick Wielders groep 7 
26 Felicia de Vries stap 4/5 

    
 

 
 

 
 
 
 

De ONTDEK JE TALENTEN MIDDAGEN zijn weer in aantocht!  
 
Deze middagen zijn een mooie manier om kinderen in 
aanraking te laten komen met diverse activiteiten 
en/of technieken. Ze worden door de kinderen altijd 
met enthousiasme tegemoet gezien! 
 
Om weer een zo breed mogelijk aanbod te kunnen 
bieden hebben we uw hulp hard nodig! We zijn op zoek 
naar ouders die, samen of alleen, een groepje kinderen 
willen begeleiden. U kunt denken aan: schilderen, 
figuurzagen, bakken,  borduren of breien, hand-
lettering, tapdansen, fotograferen…. of wellicht heeft u 
zelf nog een veel  beter idee?!  
 
Er loopt die middagen een leerkracht rond om u te 
helpen met opstarten of vragen te beantwoorden. 
 

 Voor de stappen 1 t/m 6 gaat het om 1 middag:  
3 oktober van 13.00 tot 15.00 uur.  
 

 Vanaf stap 7 t/m groep 8 gaat het om 2 middagen: 
3 én 10 oktober van 13.45 tot 14.45 uur. 

Lukt het de eerste ronde niet om te komen helpen, 
maar vindt u het wel leuk om een keer mee te helpen? 
Geef u dan op voor één van de andere middagen op: 
 
• Donderdag 21 november alle klassen  
• Donderdag 28 november stap 7 t/m groep 8 
 
• Donderdag 13 februari alle klassen 
• Donderdag 20 februari stap 7 t/m groep 8  
 
• Donderdag 9 april alle klassen 
• Donderdag 16 april stap 7 t/m groep 8 
 
• Donderdag 4 juni alle klassen 
• Donderdag 11 juni stap 7 t/m groep 8 
 
Wilt u meer informatie of uzelf opgeven? Loop dan 
binnen bij de leerkracht van uw kind of bij Yvette of 
Janette. We hebben uw hulp hard nodig en hopen u te 
ontmoeten op een van onze talentenmiddagen! 
 
Hartelijke groet, Desiree, Yvette en  Janette
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BOEKEN SPAREN VOOR ONZE SCHOOLBIEB; SPAAR JE MEE? 
 

1. Bruna-actie 
Sparen voor de schoolbieb is een leuke 

manier om onze schoolbibliotheek uit te 

breiden. Je kunt namelijk sparen voor 

gratis kinderboeken! Samen met de 

ouders/verzorgers kunnen kassabonnen 

van kinderboeken, gekocht bij de lokale 

Bruna-winkel tijdens de 

Kinderboekenweek, worden gespaard. 

Hoe meer ouders meedoen, hoe meer 

gratis kinderboeken kunnen worden 

uitgezocht bij Bruna. 

 

Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’ van Bruna? 

 U koopt tijdens de Kinderboekenweek (2 t/m 13 okt.) een kinderboek bij de Bruna-winkel in Elst  

 Lever de kassabon in op school bij Janette Huisman vóór 1 november 2019. 

 Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna-winkel  

 De school mag voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen kinderboeken uitzoeken in 

de betreffende Bruna-winkel. 

2. Total-actie 
Van 1 september t/m 30 november 2019 
 

 
 
Heeft u zegels en/of boeken over? Lever ze op school in bij Janette Huisman. 
Wij zijn er heel blij mee!! 

 
 
 

 Nationale Sportweek: 20 t/m 29 september 

 
 
 



 

 

 
 
 
Weet u wat u moet doen als een slachtoffer niet reageert op aanspreken en aanschudden? 

 

 

 
Elk jaar organiseert EHBO-vereniging Elst de opleiding 
EHBO voor beginners. Bij voldoende deelnemers zal ook 
dit jaar de cursus in oktober weer van start gaan. 
 
Start : oktober 2019 (dinsdag 29-10) 
Examen : maart 2020 
Lesavond : dinsdagavond 
Tijdstip : 20.00 – 22.15 uur 
 
Voor meer informatie ga naar www.ehbo-elst.nl of 
stuur een mail naar cursus@ehbo-elst.nl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze avond wordt verzorgd door: 
Consultatie bureau | maatschappelijk werk | Forte Welzijn  

 

Zou je meer willen lachen bij de opvoeding  en wil je hier  
met andere ouders over praten? 

 

Kom dan naar onze bijeenkomst op 

Woensdagavond 9 oktober 2019 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur 

Locatie: De Wieken, cultureel centrum in Elst (Prinses Irenestraat 49 ) 
 

Trainingsacteur, Gastspreker en acteur  Anja van de Bosch, gaat op een ludieke wijze 
de bijeenkomst vormgeven! 

 
Aanmelden kan tot en met 7 oktober 

 via : alitjens@stmr.nl 

#ZIEJEDAN 
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