
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 

8 november Nationaal Schoolontbijt 
11 t/m 15 november Week van de mediawijsheid 
 
 

 
Gefeliciteerd , een hele fijne verjaardag voor: 
 
2 november Tessa Hamelink Groep 7  
3 november Amy Kempkes  Stap 4/5 
4 november  Jayvino Peters  Groep 7 
5 november Elin Bruining  Stap 4/5 
7 november Nienke Hoekstra Groep 5 
8 november Rosalie Vinke  Stap 7/8 
 

 
 

Nationaal Schoolontbijt 
  
Samen gezond ontbijten 
Zoals al in de vorige Schoenendoos stond vermeld: Stap voor Stap doet ook dit jaar weer mee 
met het Nationaal Schoolontbijt. 
In de ontbijtweek leren de kinderen over het belang van een goed ontbijt en op vrijdag 8 
november ontbijten alle kinderen in de klas. 
Dit ontbijt bestaat uit volkorenbrood, -bolletjes, -crackers en krentenbollen, halvarine, 30+ 
kaas, appelstroop, 100% pindakaas, tuinkers, yoghurt, muesli, melk, thee, groente en fruit.  
  
Kinderen met een voedselallergie 
Omdat het moeilijk is om voor alle kinderen met een voedselallergie een passend ontbijt 
samen te stellen, vragen wij de ouders van deze kinderen om voor een goed alternatief te 
zorgen. Dit kunt u dan op vrijdagochtend voor 08.30 uur in de klas afgeven. 
Wij zorgen wel voor glutenvrijbrood! 
  
Wilt u uw kind op 7 of 8 november de 4 B's meegeven; bord, beker, bakje en bestek  (graag 
voorzien van naam). 
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Beste ouders, 
 
Het Halloweenteam van de AC had voor de speurtochten een 
heksenbezem gemaakt.  (Zie foto de staart van de bezem) 
Deze is vanuit een snoepadres tijdens de monsterjacht 
meegegeven aan een ouder. Wij zouden het fijn vinden als 
deze weer op school terecht komt.  
U kunt deze achterlaten bij de docentenkamer.  
 
Alvast bedankt voor de goede zorg voor deze bezem! 
 
Marielle Hollander, Vanessa Cornelissen en 
Wida Aga 


