
Keek op week – week 47 (16/11 - 20/11 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

 

Gevraagd/Gezocht 

- We hebben er een aantal witte lakens of lappen stof (katoen) nodig om mee te knutselen. U kind 

mag het afgeven bij het expressielokaal.  

 

Maandag 16 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Bovenbouw Sinterklaaslootjes Sint is weer in het land en daarmee is voor de bovenbouwleerlingen 
een tijd van knutselen en dichten aangebroken. 
Vandaag trekken we in de stamgroepen een lootje getrokken. Ieder 
kind maakt een mooie surprise voor één ander kind uit de stamgroep. 
We letten hierbij op dat het geen kliederboel wordt. We spreken af dat 
we in de surprise een cadeautje ter waarde van €4,00 verstoppen. Bij 
een surprise hoort natuurlijk ook een gedicht. 
Vanaf maandagmiddag 30 november mogen de surprises in de 
stamgroep worden gezet. Natuurlijk kan het ook bij de start van de 
dag op 1 december. 
Wilt u erop toezien dat uw zoon of dochter aan de slag gaat zodat op 
1 december iedereen vol spanning kan uitkijken naar zijn of haar 
surprise. 
Veel rijm en knutselplezier! 

Paradijsvogel uitnodiging Vandaag ontvangt iedereen de uitnodiging in zijn mail voor de 
extra gesprekken ronde.  

Paradijsvogel Wissellokaal Deze week zit Paradijsvogel in het lokaal van Startmus, omdat 
ons lokaal geschilderd wordt.  

 

Dinsdag 17 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Bovenbouw Infoavond groep 
7 

Via Zoom brengen we de ouders van groep 7 graag op de 
hoogte van het proces dat zal leiden tot de schoolkeuze van uw 
kind na de basisschool. De avond begint om 19.30 u. We 
verwachten ongeveer een uurtje nodig te hebben. We sturen u 
via de mail een meeting ID en password. 

   

 

Woensdag 18 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

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

   

 

Donderdag 19 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 



Hele 

middenbouw 

expressieles Kleine kartonnen doosjes meenemen zoals hagelslagpak, 
theedoosjes, soepdoosjes of cornflakesdoos e.d. Het gaat om 
dun karton om mee te knutselen. 

   

 

Vrijdag 20 november 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   

   

 

  



Komende 3 weken 

• 16 november Thema-opening alleen voor de kinderen 

• 23 november  Ouder- en kindadviseur aanwezig 

• 1 december Sinterklaasfeest 

    Studiemiddag; kinderen vrij vanaf 11:45 uur 

 

Bericht voor leerlingen en hun ouders van groep 8 
Vanwege de Corona-pandemie hebben alle scholen voor voortgezet onderwijs in de Kernprocedure 
Amstelland besloten geen Open Huizen en geen Open Dagen te organiseren. Wel zal iedere school in 
digitale vorm een alternatief aanbieden. De scholen in de Kernprocedure Amstelland zullen voor de 
huidige groep 8 leerlingen eigen kennismakingsactiviteiten organiseren, zonder ouders of andere 
volwassenen. De activiteiten zullen op de websites van de individuele scholen worden 
gepubliceerd. De Open Huizen en Open Dagen zoals in de onlangs verschenen Schoolkeuzegids 
Kernprocedure Amstelland 2021 staan vermeld, komen daarmee te vervallen. 
  
Het advies is om de websites van de VO scholen nauwlettend in de gaten te houden. Hierop wordt de 
actuele informatie weergegeven. 
 


