
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Agenda 
 
Donderdag 19 december Kerstdiner 17:30 - 19:00 
Vrijdag 20 december Vrije middag 
23 december t/m 3 januari Kerstvakantie 
6 januari 2020 Beginnen de lessen weer om 8:30 uur 
 

 
 
Gefeliciteerd , fijne verjaardag! 
 
15 december Semih Öcalan  Groep 8B 
16 december Jeppe Theunissen  Groep 8B   
 

  
 
 

Schoolfruit voor aankomende week 
        

   
                      1 meloen (piel de Sapo) voor 20 leerlingen  

 
  

        

  

 

 
1 Mandarijn per leerling 

 

   

  

 

 

 
1 Brea burn appel per leerling 

 

 
 

 

Uitnodiging 

Kerstbuffet klassen 

Op donderdag 19 december van 17:30 tot 19:00 uur is er voor de kinderen een Kerstdiner in de klas. Het is de 
bedoeling dat alle ouders/verzorgers iets voor het buffet verzorgen. Een paar kleine hapjes of porties is voldoende (6 tot 
10 stuks). Op de intekenlijst die spoedig bij de klassen komt te hangen en wordt meegegeven, kunt u aangeven of u iets 
voor het voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht gaat verzorgen. 

 

Schoenendoos 
13 december 2019 
29ste jaargang  
Nummer 17 

Redactie: 
schoenendoos@stapvoorstapelst.nl  

Wekelijks informatiebulletin van 
Openbare Basisschool 

Stap voor Stap  
  

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

MR 
mr@stapvoorstapelst.nl 
  

MR 

Schoenendoos  

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31393936390D32323235350D3538373432360D3132373436380D300D39374436374530370D310D0D300D3230373131390D372E372E302E32303131350D3137
http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31393936390D32323235350D3538373432360D3132373436380D300D39374436374530370D310D0D300D3230373131390D372E372E302E32303131350D3139
mailto:schoenendoos@stapvoorstapelst.nl
mailto:directie@stapvoorstapelst.nl
http://www.stapvoorstapelst.nl/
mailto:mr@stapvoorstapelst.nl


 
 
 Hapje en drankje in aula 
De Activiteitencommissie en alle leraren van Stap voor Stap willen u graag uitnodigen om op school te blijven tijdens het 
Kerstdiner voor de kinderen. We ontvangen u dan graag in de aula om gezamenlijk te genieten van erwtensoep, 
Kerstbrood, glühwein, warme chocolademelk en vrolijke muziek. 
U kunt zich opgeven voor de borrel via de knop op de website, of via deze link. Inschrijven is voor ons noodzakelijk, om 
de inkopen af te kunnen stemmen op het aantal verwachte bezoekers. 

 Nieuw is dat we ook buurtbewoners uitnodigen om wat lekkers met ons te komen nuttigen. Zij hebben onze kinderen 
zo fijn ontvangen tijdens de Halloweentocht en we vinden het leuk als ze een kijkje komen nemen in onze school. 

 Een gezellig einde van 2019! 

De Activiteitencommissie 

 

        OPROEP helpende handen  

 De Activiteitencommissie is gestart met het voorbereiden van de Kerstviering op school en kan daarbij uw hulp goed 
gebruiken. Voor de volgende activiteiten zoeken we helpende handen: 

 voorbereiding Kerstviering in aula – donderdag 19 december tussen 13:00-15:00 uur en vanaf 16:30 uur; 
 hulp tijdens Kerstviering in de aula (bar) – donderdag 19 december 17:30-19:00 uur; 
 opruimen Kerstversiering – vrijdag 20 december 08:30 uur. 

Mocht u tijd hebben om ons te helpen, meld u dan aan via het e-mailadres ac@stapvoorstapelst.nl of bij één van de 
leden (namen, zie kalender). 

Alvast reuze bedankt namens de Activiteitencommissie! 

 
 
Kerstkaarten 
 
December is de feestmaand waarin we elkaar Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar wensen, vaak met een 
kaartje. Ook op school doen de kinderen dit onderling. 
  
Wij hebben hierover het volgende in álle klassen afgesproken: 
 

 Natuurlijk kunnen de kinderen elkaar persoonlijk een kaartje sturen/brengen, maar dan graag buiten school om; 

 Wil je alle kinderen uit je klas het beste wensen? Maak dan 1 kerstkaart voor de hele klas en geef die je aan de 
juf/meester, zodat die de kaart kan voorlezen.  

 
Dank je wel dat je hier rekening mee houdt! 
  
Juffen en meesters Stap voor Stap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Tf4Erg_3AUuPPqEdJx3WS9xKYOp67vpBuHt62YBBHxtUQjVYNjJZQ0dDRTdJNTJKTTZFNjRWOVZOMC4u


 



 


