Keek op week – week 39 (21/09 – 25/09 2020)
Aandachtspunten/Denk aan…
Gevraagd/Gezocht
Maandag 21 september
Stamgroep
Onderwerp
Paradijsvogel Ruilen gymtijd
& Luistervink
Buitelgans,
Krullevaar &
IJsvogel

Zelfstandig de
school in

Midden- en
bovenbouw

CITO toets BL

Inhoud
Vandaag en volgende week maandag ruilen Paradijsvogel en
Luistervink van gymtijd. Paradijsvogel gymt van 12:45 tot
13:30 uur en Luistervink van 14:15 tot 15:00 uur.
Vanaf vandaag mogen alle kinderen van de onderbouw
zelfstandig de school in. Er staat altijd een teamlid bij de deur,
de stamgroepleiders staan bij de eigen stamgreopen en
verwelkomen de kinderen daar.
Deze week worden de Citotoetsen BL afgenomen die we door
corona vorig jaar niet hebben kunnen afnemen.
Dit duurt tot en met woensdag.

Dinsdag 22 september
Stamgroep
Onderwerp
Oeroeboeroe Stamgroepleider

Inhoud
Chantal (Paradijsvogel) werkt vanmorgen met Oeroeboeroe. ’s
Middags is Carolien er weer.

Woensdag 23 september
Stamgroep
Buitelgans,
Krullevaar
& IJsvogel

Onderwerp
Gym met de hele
onderbouw

Konartel

Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag gaan we met alle kleuters gymmen in de grote
gymzaal. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind gymkleding en
gymschoenen op school heeft? Nog niet alle kinderen hebben
dat.
Angela Spanbroek is vandaag de stamgroepleider.

Donderdag 24 september
Stamgroep
Alle

Onderwerp
Themasluiting

Inhoud
Vandaag sluiten we het eerste schoolthema af met een
themasluiting van 14-14:45 uur (alleen voor de kinderen)

Vrijdag 25 september
Stamgroep
Konartel

Onderwerp

Komende 3 weken
- Maandag 28 september
- Maandag 28 september
-Dinsdag 30 september
- Donderdag 8 oktober
- 10 t/m 18 oktober

Inhoud
Vandaag is Angela Spanbroek de stamgroepleider. Ella heeft
een vrijwilligersdag voor het Juliana Kinderziekenhuis

Thema-opening Kinderenboekenweek (alleen voor de kinderen)
Ouder- kindadviseur is aanwezig van 14:30-16 uur
Schrijver Harm van Straaten op school , hij komt voor alle bouwen
Themasluiting Kinderenboekenweek (alleen voor de kinderen)
Herfstvakantie

Laatste oproep van de OuderRaad over ouderhulp
Beste ouder/verzorger,
Elk schooljaar start met het invullen van het stamgroep A4-tje, waarop je jouw contactgegevens
noteert en aangeeft of en wanneer je kunt helpen bij activiteiten in de klas. Daarnaast sturen wij - als
Ouderraad - deze mail met het vriendelijke verzoek in je agenda te kijken wanneer je zou kunnen
meehelpen met een schoolbrede activiteit. ’t Startnest en haar leerkrachten hebben immers het hele
jaar wel hulp nodig, variërend van versieren met Sinterklaas, sportattributen klaarzetten voor
Koningsdag, een groepje kinderen begeleiden, een drankje uitdelen bij de Avond4daagse, tot achter
het buffet staan bij het schoolfeest.
Hoe klein of kort je bijdrage ook is, alles wordt gewaardeerd!
Je kunt deze enquête invullen tot vrijdag 25 september a.s. zodat wij alles kunnen gaan inplannen.
Let wel op! Bij inschrijving gaan wij ook van jouw hulp uit, check en noteer dan ook in jouw agenda
goed voor je gaat inschrijven voor een evenement.
Voor meer informatie over een specifieke activiteit of evenement kun je altijd contact opnemen met
de ouderraad via or@startnest.nl.
Vanwege Covid-19 kan het zijn dat bepaalde evenementen niet door zullen gaan. Mocht dit het geval
zijn zullen wij of de school jou daarover informeren. Laat je er niet door weerhouden om je op te
geven. Als een evenement wel doorgaat, zullen wij ons zeker houden aan de RIVM richtlijnen om jou
en onze veiligheid te waarborgen.
Fijn als jij je aanmeldt voor een activiteit. Namens de leerkrachten en de kinderen alvast bedankt!
Klik op de volgende link om het formulier in te vullen: https://forms.gle/oiyfDA15mTGoXrPQ7
Met vriendelijke groet,
de Ouderraad

