
Keek op week – week 37 (07/09 – 11/09 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

- De onderbouwers worden nu nog buiten opgevangen door hun stamgroepleiders. Over enige tijd 

zullen we hier, zeker gezien de weersverwachtingen, mee stoppen en mogen de kinderen zelf naar 

binnen. Dit zullen we ook aangeven in de info of keek. Mocht er tot die tijd erg slecht weer optreden, 

willen we uiteraard niet dat de onderbouwgroepen lang buiten staan en mogen zij direct naar 

binnen. 

-In Paradijsvogel hebben we vandaag een gym en potloodcheck gedaan. Er zijn kinderen hun spullen 

kwijt. Zij hebben te horen gekregen dat ze maandag geld mee moeten nemen voor een nieuwe. 5 ct 

voor een gum en 10 ct voor een potlood. Hierdoor maken we de kinderen bewusten om zuinig met 

hun spullen om te gaan.  

Gevraagd/Gezocht 

- 

 

Maandag 7 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Buitelgans, 
Krullevaar & 
IJsvogel 

Nieuwe 
stamgroepen 

Vandaag starten de onderbouwers in hun nieuwe stamgroep. 

Paradijsvogel Gym Elke maandag heeft Paradijsvogel gym tot 15.00 uur dan 
kleden de kinderen zich om en komen ze uit de Scheg.  

Paradijsvogel Stagiaire Maandag begint er een tweedejaars Pabo stagiaire in onze 
groep. Ze heet Denise en zal er elke maandag zijn en soms een 
hele week, tot aan februari.  

 

Dinsdag 8 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   

   

 

Woensdag 9 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Paradijsvogel Gym Elke woensdag heeft Paradijsvogel gym tot 12.30 uur daarna 
moeten de kinderen zich omkleden en zullen dan uit de Scheg 
komen.  

Alle Thuiswerken Vanaf uiterlijk vandaag hebben de kinderen die thuis zitten 
met corona-gerelateerde klachten, maar niet echt ziek zijn, 
toegang tot de digitale programma’s. Zie bijlage voor 
specifieke informatie. 

 

Donderdag 10 september 



Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Maraboe Josijn opleiding Tanja werkt in de ochtend. Bas en Roxan werken de middag 
met Maraboe. 

   

 

Vrijdag 11 september 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   

   
 

Komende 3 weken 

- Donderdag 17 september Ontruimingsoefening 

- Donderdag 24 september   Themasluiting 14-14:45 uur (alleen voor de kinderen) 

- Maandag 28 september Thema-opening Kinderenboekenweek 

 


