
Keek op week – week 35 (24/08 – 28/08 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

- Vanaf deze week gaan de kinderen uit de middenbouwgroepen weer zelf naar binnen, de 

stamgroepleiders staan bij de deur van de stamgroep. De onderbouwstamgroepleiders staan nog wel 

op het schoolplein om de onderbouwers mee naar binnen te nemen. We willen nogmaals 

benadrukken dat ouders buiten de cirkel dienen te blijven, zodat er voldoende afstand gehouden kan 

worden tot de stamgroepleider.  

- Er stond een vergissing in het info. Kiekendief heeft geen gym op vrijdag maar op woensdag.  

Gevraagd/Gezocht 

- Voor een expressieopdracht van de onderbouw zijn we op zoek naar kleine kartonnen doosjes. De 

kinderen mogen deze bij de leerkrachten inleveren. Voor Buitelgans graag uiterlijk 25 augustus en 

voor Krullevaar uiterlijk 27 augustus. Alvast bedankt!  

- Voor de expressielessen zijn we ook opzoek naar (vrolijk) gekleurde (restjes) wol, breigaren, 

borduurgaren, naaigaren etc.  

 

Maandag 24 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Alle Schoolfotograaf Vandaag komt de schoolfotograaf 

Alle Stamkaart Ondertekend inleveren bij de stamgroepleider. 

Groep 8 NIO Toestemming NIO inleveren. 

Maraboe Stamgroepleider Vandaag staat Ingeborg voor de groep in verband met afwezig 
van Tanja. Tanja zal er wel even zijn voor de groepsfoto. 

 

Dinsdag 25 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Alle Thema-opening Vandaag is er een thema-opening in de aula. Helaas nog wel 
zonder ouders, maar wel voor alle kinderen. 

 

Woensdag 26 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Luistervink Stamgroepleider Vandaag staat Rianne voor de groep in plaats van Avi 

Oeroeboeroe gym Vandaag ruilt Oeroeboeroe eenmalig van gym. Zij komen na 
12.30 uur uit de Scheg. 

Paradijsvogel Gym Vandaag ruilt Paradijsvogel eenmalig van gym. Zij komen om 
12.30 uur gewoon uit de school. 

 

Donderdag 27 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Alle Startgesprekken Vandaag (en dinsdag 01/09) zijn er digitale startgesprekken, via 
Zoom. De uitnodigingen zijn 20/08 meegegeven aan de 
kinderen. 



Vrijdag 28 augustus 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag staat Tanja M. (Maraboe) voor de groep, omdat zij een 
dag heeft geruild met Ingeborg. 

Bovenbouw Schrijfmateriaal Alle kinderen hebben vanaf vandaag een goede pen tot hun 
beschikking. Zie info nr. 1 20/21  

 

Komende 3 weken 

- Dinsdag 1 september  Digitale startgesprekken, via Zoom (u bent ingedeeld op donderdag  

     27/08 óf dinsdag 01/09) 

- Donderdag 3 september Studiemiddag: Kinderen zijn om 11:45 uur uit 

- Donderdag 17 september Ontruimingsoefening 

 

Nagekomen info bericht van de OuderRaad 
 

Onderwerp: kascommissieleden gezocht 

Beste ouders van de onder- en middenbouw, 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en namens de OR hoop ik dat jullie allen genoten hebben 

van een welverdiende vakantie. 

Zoals elk jaar, wordt tijdens de jaarvergadering van de OR (16 september aanstaande) het financieel 

jaarverslag van het vorige schooljaar en de begroting voor het huidige schooljaar gepresenteerd. Om 

het financieel jaarverslag te kunnen goedkeuren is het belangrijk dat de kas/financiën gecontroleerd 

worden. De afgelopen jaren is dit door twee ouders gedaan, echter hun kinderen zitten nu in groep 8 

en zij willen het graag overdragen aan 2 andere ouders die voorlopig nog wel een kind op ’t Startnest 

hebben.  

Concreet houdt dit in dat 1x per jaar, begin september, de financiën gecontroleerd worden. Naar 

schatting is dit 1 (hooguit 2) avonden werk. Dit jaar zal de kascontrole dan samen met de huidige 

kascommissieleden gedaan worden. 

Vandaar dit bericht, want we zijn hard op zoek naar ouders die deze taak over willen nemen! Indien u 

interesse heeft om deel te nemen aan de kascommissie van de OR of vragen hierover heeft, kunt u 

mij mailen via pmorstartnest@gmail.com. 

 

We horen uw reactie graag vóór 1 september aanstaande. 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens de OR, 

Sintha Sie 

Penningmeester OR ‘t Startnest 
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