
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
vrijdag           3 juli fietsexamen groep 7 (én herkansing theorie-examen) 
maandag      6 juli afscheidsavond groep 8a 
dinsdag         7 juli afscheidsavond groep 8b 
vrijdag         10 juli vrije middag 
maandag    13 juli zomervakantie t/m 21 augustus 
maandag    24 augustus start schooljaar 20-21 
donderdag   3 september schoolfotograaf 
maandag      7 september Géén Paardenmarkt; Géén vrij! 
vrijdag        11 september vrije dag 
 

Jarig? Van Harte Gefeliciteerd!     
 
28  juni  Koen de Lange groep 6   
 Jessy Versteeg groep 7  
 1 juli Noura Abo Zeed groep 7 
 3 juli Sanne Vuist` stap 1/2/3 
   

Verkeersexamen Groep 7 

 
Vorige week donderdag, 18 juni, hebben de kinderen uit groep 7 het theoretische gedeelte van het Verkeersexamen 
gemaakt. Bijna alle kinderen zijn geslaagd voor dit examen: Van harte gefeliciteerd! 
 
Het  praktische gedeelte van het verkeersexamen wordt gehouden op vrijdag 3 juli vanaf 10.15 uur. Het fietsexamen 
houdt in dat de kinderen op hun fiets een route door Elst af moeten leggen. Op verschillende plaatsen op de route zijn 
controleposten. De kinderen worden dan beoordeeld op hun gedrag in het verkeer en op het toepassen van de regels. 
 
Hieronder is de route beschreven; dan kunnen de kinderen de route vooraf al een keer oefenen. 
NB. De fietsen worden vooraf gecontroleerd! Het is dus belangrijk dat de fietsen tiptop in orde zijn. 
 
Om basisschool de Ark – Kerkeakkers oversteken en linksaf – bij rotonde: 2e afslag – bij volgende rotonde: 3e afslag de 
Wuurde in – linksaf Kievitshof in – aan het einde rechtsaf Zwartenhof in – linksaf de Wuurde in -  Lange Dreef 
oversteken – 1e rechts Randweg in – 1e weg links – rechts om het Europaplein – rechtdoor Halve Morgen in – linksaf 
Dorpsstraat in – als maar rechtdoor – oversteken en linksaf de Kerkeakkers in (lastige oversteek!!) – linksaf Kruisakkers 
in – terug naar schoolplein 
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Uitslag MR verkiezing 
Vanwege twee vacatures in de oudergeleding van de MR hebben we vorige week MR-verkiezingen gehad.  
De stemmen zijn geteld en we kunnen melden dat Hanneke Klein en Karen Pasman zijn gekozen als nieuwe MR-leden.  
Zij worden binnenkort geïnstalleerd als leden en zullen vanaf het nieuwe schooljaar plaatsnemen in de MR. 
 
In totaal hadden 5 ouders zich kandidaat gesteld. De volledige uitslag van de MR-verkiezingen zie je hieronder: 
Hanneke Klein: 31,3% 
Karen Pasman: 28,3% 
Sam Fincham: 16,4% 
Laurens Schutgens: 13,4% 
Antoine Weltevrede: 10,4% 
  
Namens alle kandidaten hartelijk dank voor het stemmen!  
We feliciteren Hanneke en Karen en wensen ze veel succes in de MR.  
 
Vriendelijke groeten,  
MR Stap voor Stap  
 
 
 
 
 
 


