
Keek op week – week 51 (14/12 - 18/12 2020) 

 

Aandachtspunten/Denk aan… 

- Woensdag is de kerstviering. Het eten en drinken wordt verzorgd, maar kinderen moeten wel hun 

eigen bord, beker en bestek meenemen. Graag in een tasje voorzien van naam van het kind. 

Gevraagd/Gezocht  

Er hebben al ouders gehoor gegeven aan de oproep in de vorige keek, maar we zijn nog op zoek naar 

de laatste spullen voor de kerstmusical. 

Spullen nodig voor de kerstmusical: 

- Lenen: Een muizenpak (zie Plaatje). Liefst wat grotere kindermaat (>= maat 146). Een onesie met 

muizenoren en staart, of zoiets als op het plaatje. Krijgt eigenaar weer terug 

- Lenen: Stofjas, kleur maakt niet uit (wit, grijs, blauw). Liefst Small of grotere kindermaat. Krijgt 

eigenaar weer terug. 

Mocht u één of meerdere van deze items voor ons ter beschikking hebben, wilt u dit dan laten 

weten aan Chantal via c.pronk@startnest.nl? Bij voorbaat hartelijk dank. 

Plaatje muizenpak 

Chiara uit Paradijsvogel heeft maandag bij de Scheg haar vest vergeten. Het is een paars vest met 

capuchon, een hoodie in maat 122. Wie heeft hem per ongeluk meegenomen naar huis? Ze zou erg 

blij zijn als hij weer terugkomt.  

Maandag 14 december 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   

 

Dinsdag 15 december 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

   

 

Woensdag 16 december 

mailto:c.pronk@startnest.nl


Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Alle Kerstviering Vandaag is de Kerstviering. Het 

eten en drinken wordt 

verzorgd, maar kinderen 

moeten wel hun eigen bord, 

beker en bestek meenemen. 

Graag in een tasje voorzien 

van naam van het kind. 

Paradijsvogel gymtas Vandaag nemen alle kinderen 

hun gymtas mee naar huis om 

te wassen en schoenen te 

passen. Deze graag pas weer 

na de vakantie meegeven 

i.v.m. de werkzaamheden in 

school. 

 

Donderdag 17 december 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Knijsterbek Alle eigen spullen mee naar 

huis 

De klassen moeten worden 

leeggeruimd, dus alle kinderen 

krijgen hun eigen spullen 

zoveel mogelijk mee naar huis.  

 

Vrijdag 18 december 

Stamgroep Onderwerp Inhoud 

Knijsterbek gymles Gymlessen gaan door 

 

komende 3 weken 

 16 december: Kerstviering in de avond voor kinderen en team 

 18 december: Kinderen zijn ‘s middags vrij, om 11:45 uur start de kerstvakantie 

 4 januari: Studiedag (kinderen zijn vrij) 

 5 januari: Eerste schooldag van 2021 

 Tussen 11 en 22 januari nemen we de halfjaarlijkse Citotoetsen af 

 


