
Keek op week – week 46 (09/11 - 15/11 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

Gevraagd/Gezocht 

• Verschillende soorten en kleuren bollen wol /katoen/acryl-garen om mee te knutselen. 

Mogen de kinderen afgeven in het expressielokaal. 

• Désiree & Chantal zoeken voor woensdag a.s. grote en kleine dozen om het podium te versieren. 

Het mag daar neergezet worden. 

 

Maandag 9 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Paradijsvogel Stap op project Deze en volgende week maandag 

Kiekendief tijdelijk in 
Startmus 

I.v.m. schilder in de groep 

Knijsterbek Tijdelijk in 
Expressielokaal 

I.v.m. schilder in de groep 

 

Dinsdag 10 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Hele 
bovenbouw 

Expressieles 
Papier-maché  

Meenemen voor kinderen die het vergeten waren: flesje, 
kranten, aluminiumfolie etc. 
 

 

Woensdag 11 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Maraboe stamgroepleider Josijn is in de groep i.p.v. Tanja 

 

Donderdag 12 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Hele 

middenbouw 

Expressieles 
Diorama 
/kijkdoos 

Meenemen voor de kinderen die het vergeten waren: een 
schoenendoos met naam en stamgroep erop geschreven 

 

Vrijdag 13 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Kiekendief en 
Knijsterbek  

Verhuizen 
terug 

 

Paradijsvogel 
en Maraboe 

Verhuizen 
tijdelijk 

Schilder in de groep 

 

  



Komende 3 weken 

• 12 november Themasluiting alleen voor de kinderen 

• 16 november Thema-opening alleen voor de kinderen 

• 17 november Infoavond schoolkeuze groep 7 via Zoom (info volgt)  

• 23 november Ouder- en kindadviseur aanwezig 

• 1 december Sinterklaasfeest 

    Studiemiddag; kinderen vrij vanaf 11:45 uur 

 

Videt 

ACTIVITEITEN GEANNULEERD 

TOT NADER ORDER 

In verband met de verscherpte maatregelen en de nieuwe richtlijnen van het RIVM, zijn nu ook 

Girlpower, de Huiswerkclub en het Kookproject met jongeren tot nader order geannuleerd. Voor 

vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op: 06 527 704 94. Of stuur een e-mail naar info@videt-

uithoorn.nl. Wij hopen jullie snel weer te kunnen ontvangen! 

11 november 

Oproep gemeente: ‘Versier de dorpen met zoveel mogelijk lichtjes op 11 november’ 

UITHOORN – In verband met de coronamaatregelen verloopt ook Sint-Maarten op 11 november 

anders dan andere jaren. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland adviseert om dit jaar niet 

met kinderen langs de deuren te gaan. De gemeente Uithoorn staat achter dit advies, maar dat 

betekent niet dat er helemaal niks kan en mag. 

De gemeente roept iedereen op om Uithoorn en De Kwakel op 11 november ‘op te lichten’. Versier 

de dorpen met zoveel mogelijk lichtjes. Want volgens de gemeente zijn de Sint Maarten lampionnen 

niet alleen leuk op straat, maar ook als versiering in huis. Of in de tuin of op het balkon. ,,Op deze 

manier creëren we toch een beetje samenhorigheid. En hebben de kinderen die al een lampion 

hebben gemaakt hun werk niet voor niks gedaan,” zo laat het gemeentebestuur weten. 

Trots op het resultaat? Maak er een foto van en stuur deze op naar communicatie@duoplus.nl. De 

gemeente is voornemens de foto’s te bundelen en er een collage van te maken die later op de 

Facebookpagina van de gemeente te zien is. 

Meer informatie over feestdagen en corona: 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-endagelijks-

leven/feestdagen) 
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