
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 

25 oktober  Halloweentocht | 17:30 - 18:30 u | stap 1 t/m groep 5 
 Halloweendisco | 19:00 - 21:00 u    | groep 6 t/m groep 8 
8 november Nationaal schoolontbijt 
11 t/m 15 november Week van de mediawijsheid 

Jarig? Gefeliciteerd! 
Oktober 
30 oktober Jaden Teunissen groep 8B 
31 oktober Iris Beuse groep 6 
 
 
 
 
 

Nationaal schoolontbijt – 8 november 

 
Stap voor Stap doet op 8 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Die dag kunt u uw zoon of 
dochter voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. In de ontbijtweek schuift de hele school 
namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag.  
 

Zo leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. 
De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken?   

 
EEN GEZOND ONTBIJT... 
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen kunnen kiezen uit volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, 
volkorencrackers, glutenvrij brood (op aanvraag), halvarine, 30+ kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, 
muesli, melk, thee, groente en fruit. Zoals elk jaar is het gevarieerde pakket samengesteld volgens de Schijf van Vijf van 
het Voedingscentrum. 
 
...EN LEUK LESMATERIAAL 
In de ontbijtweek leren een half miljoen kinderen met speciaal 
lesmateriaal wat gezond ontbijten is. De online Ontbijtmeter helpt ze 
ontdekken hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het kunnen verbeteren. 
Op school krijgen de kinderen ook animatiefilmpjes te zien rond de 
thema’s Ontbijt jij elke dag?, Ontbijt jij gezond? en Beweeg jij genoeg? 
Daarover praten ze dan in de klas. En er is een nieuwe les over de 
VijfVuistregels van het ontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is dus een 
leuk én leerzaam ontbijtfeest! 
 
Meer informatie op: www.schoolontbijt.nl  
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Wilt u uw kind op 8 november een bord, mok en bestek meegeven? Graag voorzien van naam. 
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Je kunt nog even boeken sparen voor onze schoolbieb! 
De spaaractie bij de Bruna loopt nog deze maand, die van Total ook volgende maand nog. Spaar je nog even mee? 
 

1. Bruna-actie 
Heb je tijdens de Kinderboekenweek een kinderboek gekocht bij de Bruna-winkel in Elst?  
• Lever de kassabon nog in op school bij Janette Huisman vóór 1 november 2019. 

• Wij leveren de kassabonnen in bij de Bruna-winkel. De school mag voor namelijk 20% van het totaalbedrag van de 
kassabonnen kinderboeken uitzoeken in de betreffende Bruna-winkel. Hoe meer ouders meedoen, hoe meer gratis 
kinderboeken we kunnen uitzoeken bij de Bruna. 

 

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! 
 
 
 
Het schoolmaatschappelijk werk is er voor u! 
 
Als ouder kent u uw kind het beste. U merkt het vast meteen, als uw dochter of zoon anders reageert dan u gewend 
bent. Misschien is het al een tijdje zo dat uw kind slechter eet of slaapt, veel ruzie maakt of juist veel stiller is… 
 
Wanneer u zorgen heeft over uw kind, neem dan gerust 
contact op met het schoolmaatschappelijk werk. 
Schoolmaatschappelijk werk is er om zo vroeg mogelijk 
problemen te signaleren en als dat nodig op te pakken. 
Hiermee kan schooluitval of escalatie van problemen 
worden voorkomen. 
 
Hulp 
De schoolmaatschappelijk werker vindt u op Stap voor 
Stap en is er ook voor u. De school en u willen tenslotte 
allebei dat het goed gaat met uw kind. Op school én 
thuis. Het schoolmaatschappelijk werk biedt hulp aan 
leerkrachten, intern begeleiders, ouder(s)/opvoeder(s) 
en kinderen. 
 
Opvoedingsondersteuning 
Misschien denkt u dat u de enige bent die soms moeite 
heeft met de opvoeding. Dat is absoluut niet zo! De 
schoolmaatschappelijk werker weet dit maar al te goed. 
Zij maakt tijd voor u vrij om naar u te luisteren. 
 
Wacht niet te lang  
Maakt u zich ongerust over uw kind, wacht dan niet te 
lang. Een klein probleem kan groot worden als u niets 
doet. 

 
Werkwijze 
De schoolmaatschappelijk werker kan in gesprek gaan 
met u, uw kind of met jullie samen. Ook kan de 
schoolmaatschappelijk werker in gesprek gaan met 
school. Afhankelijk van uw vraag bekijken we samen 
wat nodig is. Soms is één gesprek al voldoende. Soms 
zijn meerdere gesprekken nodig en soms blijkt dat er 
andere hulp nodig is. De schoolmaatschappelijk werker 
wijst u dan verder de weg. Samen met u zoekt zij naar 
een oplossing die bij uw kind, u en de school past. 
 
Vertrouwelijk 
Het schoolmaatschappelijk werk hanteert een 
privacyreglement. Zo kunt u er zeker van zijn dat uw 
vertrouwelijke gegevens zorgvuldig behandeld worden.

 

Laura Thijsen  
Schoolmaatschappelijk werker  

Lthijsen@stmr.nl  
06-30828683 



DE VERLEIDING VAN 
SOCIAL MEDIA EN GAMEN 

 
Interactieve bijeenkomst voor ouders van kinderen in de leeftijd 4 - 12 jaar over social media en gamen  

 

 
 
 
 

Deze avond wordt verzorgd door: 
Voorschoolse zorgcoördinator | Schoolmaatschappelijk werk | Sociaal kernteam 

 

Heb je vragen over de thema’s social media en gamen en wil je 
hier met andere ouders over praten? 

 

Kom dan naar onze bijeenkomst op 

Woensdagavond 6 november 2019 

van 20.00 uur tot 21.30 uur 

Locatie: de Bibliotheek in Heteren (Flessestraat 13) 
 

Gastspreker Teun Ymker en een ervaringsdeskundige  
zullen deze avond hun verhaal vertellen! 

 
Aanmelden kan tot en met 30 oktober 2019 

via s.swagten@kernteamsoverbetuwe.nl 

#ZIEJEDAN 

 

 

 

 

#voordelen 

#voorbeeld 

gedrag 

#risico's #regels 

#ontwikkeling 

#gamen 

In samenwerking met de gemeente Overbetuwe 
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