
Keek op week – week 43 (21/10 – 23/10 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

- Let op: Er wordt onderhoud aan de verwarming gepleegd én we moeten nog veel ventileren door ramen open te 

zetten. Het kan dus kouder in school zijn normaal. Geef de kinderen voor de zekerheid een dikke trui/vest mee, 

zodat zij deze aan kunnen doen. 

- De kinderen van groep 5, 6 en 7 hebben vrijdag 9 oktober een brief meegekregen (Knijsterbek ontvangt ‘m na de 

vakantie) over een profielwerkstuk van twee studenten van het Alkwin Kollege. Als u uw medewerking verleend, zien 

wij deze brief graag deze week ingevuld (denk ook aan het schrijven van de naam van uw kind onderaan het blad) en 

ondertekend weer op school verschijnen. Bij voorbaat dank. 

- Vanaf deze week is er een verandering in instructiegroepen 3 t/m 8. In de middenbouw zullen er nog steeds twee 

instructiegroepen 3 zijn en daarnaast een instructiegroep 4 en instructiegroep 5. Voor de bovenbouw blijft er een 

instructiegroep 6, twee instructiegroepen 7 en een instructiegroep 8. In de instructiegroep waar naar verhouding 

veel kinderen zitten, zal veelal ondersteuning zijn door een extra teamlid. In de info van 20 oktober wordt dit punt 

verder toegelicht. 

- Denkt u aan de luizencontrole die thuis dient plaats te vinden? Bij voorbaat dank! 

Gevraagd/Gezocht 

- 

 

Maandag 19 oktober 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Allen Thema-opening Vandaag wordt het nieuwe thema geopend 

Allen Schrijver Harm 
van Straaten in 
school. 

Helaas kon het bezoek van schrijver Harm van Straaten eerder 
niet doorgaan, omdat hij door verkoudheidsklachten thuis 
moest blijven. Gelukkig hebben we in beide volle agenda’s nog 
een nieuwe datum weten te prikken en dat is vandaag!  

Paradijs-
vogel & 
Maraboe 

Ruilen gymtijd Vandaag en volgende week ruilen Paradijsvogel en Maraboe 
van gymtijd. Paradijs gymt deze twee weken om 12:45 uur en 
Maraboe 14:15 uur. 
 

Knijsterbek   Tanja afwezig    Ingeborg werkt voor Tanja 

 

Dinsdag 20 oktober 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 
Groep 8 NIO Vandaag wordt de NIO afgenomen in groep 8. 

 

Woensdag 21 oktober 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Groep 8 NIO Vandaag wordt de NIO afgenomen in groep 8. 
   

 

Donderdag 22 oktober 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   
   

 

  



Vrijdag 23 oktober 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 
   

   

 

Komende 3 weken 

- 26 oktober          Ouder- en kindadviseur afwezig 

- 5 november        Studiemiddag (kinderen zijn vanaf 11:45 uur vrij)                                 


