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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ik hoop dat u allen goede Paasdagen heeft gehad.
Oudertevredenheid enquête.
Ik heb u uitgenodigd om de oudertevredenheid enquête in te vullen.
Als u dat nog niet heeft gedaan, dan is dit een herinnering daarvoor.
Want hoe groter de respons is, zoveel meer is de feedback die we uit
deze vragenlijst halen een werkelijke doorsnede van waar u als ouders tevreden
over bent en wat aandacht vraagt.
U heeft tot uiterlijk 15 april de tijd om deze in te vullen.
Dank u wel!
Schoolfeest en sponsorloop.
Op vrijdag 6 april gaan we met de hele school genieten van een spetterend
schoolfeest!
Het begint met de sponsorloop en daarna gaan we met ons allen op reis rond de
wereld.
U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om familie en vrienden mee te laten
delen in onze feestvreugde.
We hopen u allen te ontmoeten.

Vijver schoonmaak
Op Goede vrijdag hebben Tanja Serné, Frank Zaal en Erik de
vijver schoongemaakt. Tanja ging de vijver in met naar later
bleek een lek pak. Dat was wel erg koud! Er zijn 9 kruiwagens
afgevoerd met natuurlijk afval en een auto met restafval.
Dank aan de ouderraad voor de organisatie en vooral hartelijke
dank voor deze schoonmaak actie!

Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda

Vrijdag 6 april
Dinsdag 10 april
Donderdag 12 april
Dinsdag 17 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Maandag 14 mei

Agenda 2017-2018 – komende weken
Sponsorloop en schoolfeest
Ontruimingsoefening
Weeksluiting 14.30-15.15 uur
Groep 8 eindtoets Route8
Groep 8 eindtoets Route8
Koningsspelen
Weekopening 8.45-9.15 uur
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Start meivakantie t/m zondag 13 mei
1e dag na de meivakantie, luizencontrole

Schoolfeest
Aanstaande vrijdag is het zover. Dan gaan we met elkaar op
wereldreis. Om 10 voor 3 verzamelen we met z’n allen op het
schoolplein voor de sponsorloop. Na de sponsorloop gaan we
met de hele school op de foto voor de CliniClowns.
Half 4 starten we met de workshops. Hieronder kunnen jullie
lezen welke workshops bij welke landen horen.

Stamgroep

Land/stad

Workshop

Oeroeboeroe

Frankrijk

Schilderen ala Montmartre of een foto laten maken in verkleed kleren

Paradijsvogel

Italië

Knutselen met pasta

Kiekendief

Egypte

Naambordjes of Egyptische kraag maken of jezelf laten schminken

Krullevaar

Spanje

Spaanse knutsels

Buitelgans

Engeland

Etagères maken

Malmok

Mexico

Cactussen maken van vilt of ijzerdraad of Mexicaantjes knutselen

Luistervink

Japan

Sushi maken of jezelf laten schminken

Tureluur

Nederland

Konartel

Zuid-Afrika

Oud Hollandse spelen, Delfsblauwe bordjes of tegeltjes maken en er
komt een limonade-koe
Sleutelhangers en/of armbandjes maken van kralen

Maraboe

Hollywood

Walk of fame sterren of popcornbakjes maken

Knijsterbek

Zweden

Timmeren en zagen

Speellokaal

Heelal

Disco
15.45-16.15: OB en MB
16.30-17.15: TB
17.30-18.15: BB
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Met je paspoort kunnen de workshops en
hapjes/drankjes betaald worden. De
paspoorten kunnen jullie deze week
(woensdag, donderdag en vrijdag) in de
benedengang alvast kopen. Zowel aan het
begin als aan het einde van de schooldag.
Natuurlijk worden ze ook tijdens het schoolfeest verkocht. Het kinderpaspoort kost € 2,50 en voor de
volwassenen is het € 5,-. Probeer gepast te betalen
De workshops worden betaald met de gele paspoorten(kinderen).
In elk land worden er ook heerlijke hapjes verkocht. Deze hapjes kunnen betaald worden met de rode
paspoorten(volwassenen), maar mogen ook met de gele paspoorten betaald worden. Alleen worden er dan
dubbele stempels gerekend.
In de aula kunnen de ouders gezellig een potje midgetgolfen onder het genot van een drankje.
Natuurlijk kan dit feest geen succes worden zonder de hulp van ouders!!
Naast dat er iets lekkers gemaakt wordt voor de klassen kunnen we ook wat hulp gebruiken bij het klaarzetten
in de ochtenduren en/of opruimen na het feest. We hebben vooral nog extra hulp nodig voor het klaarzetten
van het feest!!
In de stamgroepen worden workshops gehouden en worden er hapjes verkocht. Daar hebben we begeleiders
voor nodig.
Via het strookje onderaan deze brief kun je je hulp en bijdragen aanbieden. Het strookje mag ingeleverd
worden bij de stamgroepleider of gemaild worden naar Tatjana. t.vermeulen@startnest.nl
Schroom niet en meld je aan!

...............................................................................................................................................................

Naam:......................................................................................................................................................
Email:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

0 Ik geef mij op als hulp tijdens het klaarzetten op vrijdagochtend.
0 Ik geef mij op als hulp tijdens het opruimen aan het einde van de avond.
0 Ik wil graag helpen in de stamgroep met het begeleiden van een workshop.
0 Ik wil graag helpen in de stamgroep met het verkopen van de hapjes/drankjes.
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Schoolfruit

Kiwi
mmm deze week weer kiwi! Het vruchtvlees is groen, met hele kleine zwarte pitjes. Maar waar komt de
vrucht eigenlijk vandaan? Bekijk de video op SchoolTV
Appel
Ga de challenge aan met Sonne. In deze leuke quiz over de appel leer je meer over de herkomst en andere
leuke feitjes. Naar de Fruit & Veggie Challenge (geschikt voor de bovenbouw)
Sinaasappels
Sinaasappels groeien heel goed op Sicilië. Hoe komt dat eigenlijk? Er heerst een gunstig klimaat. Maar dat is
niet de enige reden waarom de sinaasappelen daar zo goed groeien. Het geheim is de vulkaan de Etna. Bekijk
de video op SchoolTV (9-12 jaar, 02:18 min)

Avond4daagse 2018
Bij dit weekbericht vind je ook het inschrijfformulier voor de
avond4daagse 2018.
De avond4daagse zal plaats vinden in de week van 28 t/m 31 mei.
Het inschrijfformulier kun je inleveren bij jouw stamgroepleider
samen met het inschrijfgeld (€ 4,-). Inschrijven op school kan tot
donderdag 26 april (daarna start de meivakantie). Na deze datum kun
je je nog wel rechtstreeks bij de organisatie van de avond4daagse
inschrijven. Er is ook een site voor de avond4daagse:
www.avond4daagse-uithoorn.nl, hierop staan o.a. de routes voor de 5 en de 10 km.
Mocht je het inschrijfformulier niet uit kunnen printen, kun je ook een formulier bij Erik ophalen.
Op het inschrijfformulier kun je je als ouder ook opgeven om een avond te helpen bij de pauzes.
Ook dit jaar hopen we weer veel aanmeldingen te mogen ontvangen.
Groeten van de Avond4Daagse commissie.
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Oude mobieltjes gezocht
Wie heeft er wel ergens 1 of meerdere oude mobiele telefoons in
een la liggen?
Vanaf vandaag kun je deze inleveren bij Sabine in Buitelgans.
De oude mobieltjes zamelen we in voor de Clini Clowns!
Er staan bij Sabine speciale dozen bestemd voor mobieltjes maar
ook lege cartridges mogen er in.
Dus kijk in lades, kastjes en vergeten hoekjes en lever je oude mobiele telefoon in.
Dank jullie wel.
Namens de OR,
Saskia.

Flessenactie van start!

Herhaalde oproep voor hulp
Het schoolfeest kan bijna van start gaan....het gaat super worden....maar er zijn nog een aantal praktische
punten, waar we uw hulp voor nodig hebben.


Voor de groep Tureluur zijn we op zoek naar iemand die een busje of auto met aanhanger heeft om de
limonadekoe op te halen. Het ophalen is donderdagavond of vrijdagochtend en het wegbrengen
vrijdagavond of zaterdag. Graag doorgeven aan Jorien of Chantal.



De OR is nog op zoek naar iemand die de zaterdagochtend een bestelbus of auto met aanhanger heeft om
de midgetgolf banen terug te brengen. Graag doorgeven aan Desiree Stoffels (OR@startnest.nl)
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Verslag schoolvoetbaltoernooi 2018
Woensdag 28 maart jl. was het zover, de drie teams die zich hadden ingeschreven voor
het schoolvoetbaltoernooi mochten aan hun wedstrijden beginnen!
In de weken daaraan voorafgaand hadden alle teams, onder begeleiding van hun coach,
een of meerdere keren getraind. We hadden er dus veel zin in. Het weer viel een beetje
tegen omdat het juist die woensdagmiddag best veel heeft geregend. Op het veld en
langs de lijn bleef de stemming erin zitten en werden onze teams behoorlijk
aangemoedigd en was de inzet voor het beste resultaat groot!
Het meidenteam uit de bovenbouw ging goed van start en won de eerste wedstrijd met 1-0 van het team van
De Zon. De tweede wedstrijd tegen Het Duet werd met 3-0 gewonnen. Toen restte er nog een wedstrijd tegen
De Kwikstaart. Die wedstrijd bleef met 1-1 in evenwicht. Bij dergelijke goede resultaten is het altijd spannend
of je nu door bent of niet. Er moest zelfs naar het doelsaldo worden gekeken. Helaas voor de meiden kwamen
ze net iets tekort en werden ze tweede in de poule. Ondanks het feit dat het toernooi voor hen stopte bij één
ronde kunnen ze met opgeheven hoofd en trots terugkijken naar een geslaagd toernooi. Meiden en coach:
bedankt voor jullie tomeloze inzet en enthousiasme!
Het jongensteam uit de bovenbouw speelde de eerste wedstrijd tegen De Kwikstaart. Deze wedstrijd werd
met 1-0 gewonnen. Na deze soepele start stond de tweede wedstrijd tegen Het Duet op het programma. Met
veel inzet werd er gestreden voor de overwinning. De eindstand werd 0-1 voor Het Duet. Van de laatste
wedstrijd hing alles af. Alle energie werd weer bij elkaar geraapt en er werd vol vuur gespeeld. De einduitslag
van deze wedstrijd tegen De Vuurvogel was: 3-0 voor onze jongens. Zij werden daarmee 2e in hun poule. Ook
onze jongens hebben daarmee de finalepoule niet bereik, maar hebben gestreden voor wat ze waard zijn. Ook
zij mogen zeer trots zijn op hun resultaat. De jongens en beide coaches willen we bedanken voor de inzet en
het enthousiasme.
Het team uit de tussenbouw mocht later op de middag aantreden. Zij hadden drie wedstrijden te spelen. De
eerste tegen De Kwikstaart. Deze werd met 2-1 nipt verloren. Er waren veel kansen maar door de
onwennigheid en de zenuwen werden deze niet afgemaakt. De tweede wedstrijd tegen De Zon verliep net zo
als de eerste wedstrijd. Veel kansen maar nu raakte de spelers goed op elkaar ingespeeld en werden die
kansen afgemaakt. Dit leverde met 7-0! een dikke winstpartij op. Het team laadde zich nog een keer op voor
de laatste wedstrijd van deze middag en kon de opgaande lijn goed vasthouden. De derde wedstrijd werd er
gewonnen van De Springschans met 9-0!! Ook dit team heeft daarmee de tweede plaats binnen hun poule
weten te behalen. Hun toernooi was daarmee afgelopen, maar ze waren snel over de teleurstelling heen en
kijken met trots terug op het behaalde resultaat.
We bedanken alle coaches voor hun inzet en enthousiasme tijdens het toernooi
maar ook ervoor, door met de teams een aantal keren te trainen! Zonder hen
hadden we de teams niet in kunnen schrijven. Alle teams kunnen trots
terugkijken op een mooi resultaat. We kijken dan ook al weer halsreikend uit naar
het toernooi van 2019!
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