
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
maandag      7 t/m 10 sep startgesprekken 
maandag      7 september géén Paardenmarkt; géén vrij! 
vrijdag        11 september vrije dag 
maandag   14 september schoolreis stap 1-2, 3-4 
dinsdag      15 september schoolreis groep 7 
maandag   21 september schoolreis stap 5-6, groep 4 
maandag   28 september schoolreis groep 5, 6 
woensdag   7 oktober start Kinderboekenweek 
 

Jarig? Van Harte Gefeliciteerd!     
 
  9 september Raana Peilouw stap 3-4 
10 september David Derksen groep 7 
 Luuk Slot groep 4 
 Luciano Zanini groep 7 
11 september Fenna Bouman stap 5-6 
 Fenne Lange stap 3-4 
   
  

   

Hoofdluis 
 
Herhalingsoproep aan alle ouders om zelf hun kinderen extra goed op hoofdluis te controleren! 
Kijk het haar na op neten en luizen: onder de pony, achter de oren, op de kruin en achter inde nek).  
Als u een haar tussen 2 nagels doortrekt en er blijft een “pakketje” zitten, dan zijn het neten. Zo niet, dan is het berg, 
roos, zand, etc. 
Hoofdluizen zijn steeds vaker ongevoelig voor bestrijdingsmiddelen. Een effectieve methode is: kammen, kammen en 
nog eens kammen. De GGD adviseert 1 x nat te kammen en 1 x droog. Nat kammen kan met een mengsel van 7 delen 
crèmespoeling en 1 deel azijn in het haar te masseren en het haar vervolgens zorgvuldig door te kammen met een 
netenkam. Azijn zorgt ervoor dat de neten loslaten. De kam tussendoor uitspoelen in een witte bak met lauw/warm 
water. Zo is na het kammen goed te zien óf en hoeveel luizen en neten er uitgekamd zijn. Ontsmet de kam na gebruik! 
Belangrijk is om geen dag over te slaan en dit 14 dagen vol te houden. 
 
Mocht uw kind hoofdluis hebben, meldt dit dan bij de leerkracht. Een luizenbesmetting is geen schande, maar vooral 
vervelend en de bestrijding is voor de betrokkenen niet makkelijk. 

 

Schoenendoos 
4 september 2020 
30ste jaargang  
nummer 02 

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  

mailto:schoenendoos@stapvoorstapelst.nl
mailto:directie@stapvoorstapelst.nl
mailto:mr@stapvoorstapelst.nl


 
Schoolreisjes Landerij de Park 
 
We zijn blij dat we dit jaar toch nog voor iedere groep een 
schoolreisje hebben kunnen organiseren. 
En wel met een hele bijzondere locatie: Landerij de Park in Elst! 
We hebben wel de data aan moeten passen, omdat we door de 
coronamaatregelen niet met alle kinderen over 2 dagen verspreid 
daar aanwezig konden zijn. Vandaar dat we nu verspreid over 4 
dagen gaan (zie: “Agenda”) 
Voor alle groepen hebben we een mooi programma samen kunnen 
stellen.  
 
 
Het is de bedoeling dat uw kind tussen 9.00-9.15 uur wordt gebracht 
bij Landerij De Park in Elst. 
U kunt uw kind daar tussen 14.15-14.30 uur ook weer ophalen. 
De kinderen die, die dag, naar de BSO gaan worden niet op de Park 
door de BSO opgehaald. 
Wellicht kunt u zelf iets regelen: bv. met een vriendje of 
vriendinnetje mee naar school laten gaan. 
Mocht dit niet lukken dan kunt u contact opnemen met Dennis (06- 11251366 of directie@stapvoorstapelst.nl) 
Kinderen uit de bovenbouw kunnen/mogen eventueel zelfstandig naar de Park en weer naar huis.  
Adres: De Park 12, 6661 NW Elst 
 
Wij vragen een bijdrage van €7,50 per kind .  
Dit kunt u overmaken op rekening  NL 08 RABO 0316810738 t.n.v. OBS Stap voor Stap, o.v.v. de naam en groep van uw 
kind(eren). 
Graag vóór 13 september overmaken. 
 
Uw kind krijgt deze dag twee keer iets te drinken, een appel, een pannenkoek en een ijsje.  
Indien nodig geeft u uw kind iets extra’s te eten mee. 
Eventuele (gluten-)allergie graag zo spoedig mogelijk doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Er wordt daar dan 
rekening mee gehouden! 
 
Voor de schoolreizen is ouderhulp nodig: dit wordt door de leerkracht zelf geregeld. 
 
Verder is het volgende belangrijk: 

 Zorg dat uw kind kleren aan heeft die vies mogen worden 

 Liefst oude schoenen of laarzen aan 

 Eventueel regenkleding meegeven 

 Jonge kinderen graag een setje extra kleding meegeven (i.v.m. “ongelukjes”) 
 
         
Met vriendelijke groeten, 
De schoolreiscommissie 
 
 
 
 
 
 
 

 


