
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Agenda 
 
Donderdag 5 november Meenemen spullen schoolontbijt 
Vrijdag 6 november Nationaal Schoolontbijt 
Woensdag 11 november 1e dag schoolfruit 
23 t/m 27 november Week van de mediawijsheid 

Jarig? Gefeliciteerd! 
 
OKTOBER    
18 Djee de Vries groep 4 
21 Fien de Bruin groep 5 
23 Ryan Hebing groep 8 
25 Luuk Jansen groep 6 
25 Adine van de Waterlaat groep 8  
31  Iris Beuse groep 7 

NOVEMBER 
2 Tessa Hamelink  groep 8 
4 Jayvino Peters  groep 8 
4 Lucas Thung stap 1/2 
5 Elin Bruining stap 5/6 
7 Nienke Hoekstra groep 6 
8 Rosalie Vinke grope 5 
10 Bente Brienen stap 3/4 
12 Levi Helsen stap 3/4 
13 Luuk van den Toorn  groep 6

 

 

 
Welkom op school! 
In oktober zijn in stap 1/2 3 nieuwe leerlingen gestart: Kiki Man, Ivar Bruining 
en Franka Hendriks. In november start Mees de Bruin. Welkom op school 
allemaal en veel leerplezier de komende jaren!  
 

 
 
 

 
Even voorstellen… 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Melissa van Zonsbeek, ik ben 23 jaar en zit in het 4e jaar van de pabo. Dit jaar hoop ik  af 
te studeren bij Anneloes in stap 1/2. Tot de herfstvakantie was ik op maandag en dinsdag aanwezig. 
Vanaf deze week ben ik er op maandag, dinsdag en woensdag. Heb je vragen? Stel ze dan gerust! 
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Nationaal schoolontbijt – vrijdag 6 november 

 
Stap voor Stap doet op 6 november mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Die dag kunt u uw zoon of 
dochter voor één keer zonder ontbijt naar school sturen. In de ontbijtweek schuift de hele school 
namelijk aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een leuke les over de beste start van de dag.  
 

Zo leert uw kind op een feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het beste kunt eten. 
De rest van het jaar ontbijten ze natuurlijk thuis. Helpt u mee om dat zo gezond mogelijk te maken?   

 
EEN GEZOND ONTBIJT... 
Het ontbijtpakket is dit jaar lekker uitgebreid! Kinderen kunnen kiezen uit volkorenbrood, -bolletjes en -krentenbollen, 
volkorencrackers, glutenvrij brood (op aanvraag), halvarine, 30+ kaas, appelstroop of jam, eieren, komkommers, appels, 
melk, yoghurt en thee. Zoals elk jaar is het gevarieerde pakket samengesteld volgens de richtlijnen van het 
Voedingscentrum. 
 
...EN LEUK LESMATERIAAL 
In de ontbijtweek leren een half miljoen kinderen met speciaal 
lesmateriaal wat gezond ontbijten is. De online Ontbijtmeter helpt ze 
ontdekken hoe gezond hun ontbijt is en hoe ze het kunnen verbeteren. 
Op school krijgen de kinderen ook animatiefilmpjes te zien rond de 
thema’s Ontbijt jij elke dag?, Ontbijt jij gezond? en Beweeg jij genoeg? 
Daarover praten ze dan in de klas. En er is een nieuwe les over de 
VijfVuistregels van het ontbijt. Het Nationaal Schoolontbijt is dus een 
leuk én leerzaam ontbijtfeest! 
 
Meer informatie op: www.schoolontbijt.nl  
 

 

Schoolfruit  
Vanaf 9 november starten we weer 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 geïnformeerd worden, kunnen wij 
weer via de Schoenendoos laten weten welk fruit en/of 
groente de week erna uitgedeeld gaan worden. Omdat de 
Schoenendoos nu om de twee weken verschijnt, kunnen we 
u niet wekelijks op de hoogte brengen van de fruitlevering. 

Wilt u uw kind op donderdag 5 november de vier b’s meegeven: 
bord, beker, bakje en bestek?  

Graag voorzien van de naam van uw kind. 

http://www.schoolontbijt.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
Het speeltuintje aan de Kruising Vlasstee/ Zulpichhof/ Vergert ligt op een loop- en fietsroute 
van veel mensen richting de scholen en winkels in de dorpsstraat. Hoe leuk zou zijn als 
kinderen hier weer lekker kunnen spelen. Het  is de afgelopen jaren in verval geraakt. Er zijn 
defecte speeltoestellen verwijderd maar nooit meer teruggeplaatst. Zo is er geen schommel, 
glijbaan of speelhuisje. Ook voor de allerkleinste mist er een simpel element als bijvoorbeeld 
een brandweerauto. Dit is erg jammer, want dit zijn nu net de elementen waar kinderen zo 
geliefd op zijn.  
 
Het 1ste doel is een nest-schommel, Helpt u ook mee? 
 
Meer informatie op:   www.overbetuwedoet.nl → zoek op speeltuinactie elst-centrum 

Of via http://bit.ly/speeltuintje 
 
Lukt het niet uw cheque zelf te verzilveren? Geen probleem, wij doen dat graag  

voor u. Stop uw cheque in de brievenbus van Zülpichhof 10 of Zülpichhof 29. 
 

 

Lever uw waardecheque in voor het initiatief: 

Scan mij 


