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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Gelukkig nieuwjaar. Namens het team van ’t Startnest wens ik u en de mensen om u heen een gezond en
liefdevol 2018 toe.
We kunnen terugkijken op een goed 2017.
Als laatste activiteit van dat jaar kijken we terug op een geslaagd
Kerstfeest. ’s Morgens was er een mooie bijeenkomst in de aula
waarbij de ouders konden kijken naar de kerstmusical. Later op
de dag is deze voor alle kinderen van de school opgevoerd.
Het was een fantastisch gezicht om alle kinderen ’s avonds
binnen te zien komen met hun prachtige kleren en hun haren zo
netjes. In alle groepen was het erg gezellig. Mede dankzij de
lekkere gerechten die er gemaakt waren, hebben de kinderen en
de juffen en de klassenouders heerlijk gegeten. Dank u wel
hiervoor.
Het was erg gezellig bij de kerstborrel van de ouderraad. Fijn dat
u daar met velen bij aanwezig was.
En na twee weken vakantie gaan we weer lekker aan het werk.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 15 januari t/m vrijdag 26 januari
Cito/LVS toetsen
Donderdag 25 januari 14.30 -15.15 uur
Weeksluiting
Maandag 29 januari 8.45-9.15 uur
Weekopening
Maandag 29 januari
Start nationale voorleesdagen ’t Startnest
Dinsdag 30 januari
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school
Vrijdag 2 februari
Voorleesontbijt (afsluiting nationale voorleesdagen
’t Startnest)
Vrijdag 9 februari
Verkleedfeest

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Waspeen
Er bestaan witte wortels, gele wortels en zelfs paarse wortels. In Nederland eten
we voornamelijk de oranje wortel. Maar waar komt die kleur eigenlijk vandaan?
Bekijk de video (duur 01:54 min) van SchoolTV hier. Of lees hier meer informatie
over de waspeen.
Kiwi
De kiwi komt oorspronkelijk uit China. In Nieuw-Zeeland kreeg deze zoete vrucht
de naam kiwi, omdat daar een loopvogel voorkwam waarvan het lijf leek op deze
harige vrucht! Tip: regel handige kiwilepeltjes
Appel (Gala)
Deze week staat er een Gala appel op de planning. Welke soorten appels ken jij? In
de EU-Schoolfruitles van groep 6 gaan kinderen aan de slag met verschillende
soorten appels en kiezen ze de lekkerste appel!

Ouder & kind adviseur
Marieke van Groeningen, de ouder&kind adviseur, komt op school op de volgende data van 14.30 – 16.00 uur:
Dinsdag
Donderdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

16 januari
1 februari
13 februari
20 februari
6 maart

Donderdag
Donderdag
Dinsdag
Donderdag
Donderdag

22 maart
5 april
17 april
17 mei
31 mei

Donderdag 14 juni
Donderdag 28 juni
Donderdag 12 juli
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