
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
11 t/m 15 november Week van de mediawijsheid 
Donderdag 21 november  Ontdek Je Talenten middag  | alle klassen  
Donderdag 28 november  Ontdek Je Talenten middag  | stap 7 t/m groep 8 
Woensdag 27 november Podiumochtend | 11-12 uur | stap 4/5, groep 5 en groep 8b 
Woensdag 4 december Podiumochtend | 11-12 uur | stap 6, stap 7/8, groep 7 
Donderdag 5 december Sinterklaas 
Vrijdag 6 december Studiedag – kinderen zijn vrij 
 

 

Jarig? Gefeliciteerd! 
9 november Meike Buijs groep 8A 
13 november Luuk van den Toorn groep 5 
15 november Diede Kneepkens  groep 8B 
 

Welkom op school!  
Lucas Thung, Bente Brienen en Levi  Helsen starten in 
stap 1. Wij wensen jullie veel plezier op Stap voor Stap! 
 
 

 
Schoolfruit 
  
Volgende week starten we met het schoolfruit! Alle kinderen krijgen dan 3 porties fruit per week. Het fruit wordt op 
woensdag, donderdag en vrijdag in de klas aan de kinderen uitgedeeld. Op deze dagen hoeft uw kind dus geen fruit 
mee te nemen naar school. 
 
Als we op school tijdig via de 
nieuwsbrief geïnformeerd 
worden, kunnen wij weer via de 
Schoenendoos laten weten 
welk fruit en/of groente de 
week erna uitgedeeld gaan 
worden. 
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Vele handen maken licht werk! 
 
Op vrijdagavond 15 november organiseren we onze 
eerste “metamorfose-avond. Deze avond staat in het 
teken van Sinterklaas. We gaan die avond de school 
om te toveren in Sinterklaas sfeer. 
 
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Dan ben je van 
harte welkom om 19.30 uur in de aula van de school. 
Onder het genot van een kopje koffie of thee maken 
we er een leuke en gezellige avond van.  Je kunt je 
opgeven via ac@stapvoorstapelst.nl. Wij zien je graag 
op 15 november! 
 
Groeten, Sint-activiteitencommissie 

- Oproep – 
 
Beste ouders,  
 
Voor de ‘Ontdek Je Talenten Middag’ ben ik op zoek naar stof (katoen) en oude overhemden. 
Hebt u deze en kunt u ze missen? Dan ontvang ik ze graag!  
 
Groeten juf Janette  

Het schoolmaatschappelijk werk is er voor jou! 
 
Het schoolmaatschappelijk werk is er speciaal voor je 
kind en jou als ouder op deze school. Wanneer het 
even niet zo lekker loopt, of wanneer je behoefte hebt 
aan iemand die met jou en je kind meekijkt: wij zijn er!  
 
Door samen in gesprek te gaan bekijken we of we een 
passende oplossing kunnen vinden. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. 
 
Ik ben Laura Thijsen, schoolmaatschappelijk werker en 
ik ben op maandag, dinsdag, woensdagochtend, 
donderdag en vrijdagochtend bereikbaar .

Praktijkvoorbeeld: 
 
“De intern begeleider vroeg het schoolmaatschappelijk 
werk om contact op te nemen met ouders. De dochter  
van deze ouders had moeite om “nee” te zeggen tegen 
kinderen als er speelafspraakjes gemaakt werden. 
Daardoor had ze steeds vaker last had van buikpijn en 
speelde niet met de kinderen, waar ze het liefst mee 
speelde.  
 
Na het gesprek met haar ouders heeft het 
schoolmaatschappelijk werk een aantal keer gesproken 
met het meisje. De maatschappelijk werker heeft samen 
met het meisje gekeken naar diverse situaties en naar 
wat haar kon helpen.  
 
Inmiddels heeft het evaluatiegesprek met ouders én het 
meisje plaatsgevonden: ze is en stuk vrolijker, ze durft 
“nee” te zeggen en doet meer wat zijzelf wil. Ouders 
zien een opgewekter meisje en helpen haar om sterk te 
staan als ze dat lastig vindt.”  
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LAMPIONOPTOCHT EN
PANNENKOEKEN ETEN

Zondag 10 en
maandag 11 november

Sint Maarten
Zondag 12.30 uur

Lampion knutselen en
pannenkoekeneten
De Ruimte, naast De Grote Kerk,
St. Maartenstraat 32B, Elst

Maandag 18.00 uur 
Lampionoptocht
Verzamelen bij De Grote Kerk, 
Grote Molenstraat 2, Elst

Doe je mee? Wil je helpen?
Geef je op via loes.pieper@hotmail.com

Meer info vind je op
www.pg-elst.nl/lampionoptocht 



Zit je in groep 7 of 8 en wil je je 
hersens wel eens laten kraken?
Kom kijken wat het Stedelijk 
Gymnasium Arnhem jou te bieden 
heeft. Wij zorgen voor een middag vol 
uitdagingen!

28 november 
14:30 – 16:00

Thorbeckestraat 17

Meld je aan via
www.gymnasiumarnhem.nl

Laat je uitdagen!
Challenge Day op het SGA


