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Keek op de week 

3 september 2021 

Keek op de week - week 36 

Informatie 
Vacatures 
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien staan onze middenbouw- en gymvacatures nog open. Afgelopen 
week is daar een vacature bijgekomen, daar Rianne Oosterbeek (Maraboe en Konartel) heeft 
aangegeven te stoppen. Rianne volgt naast haar werk nog een studie en zocht naar meer flexibiliteit 
in uren. Dit heeft zij gevonden in een invalbaan bij een grotere stichting in Amsterdam. Dit betekent 
dat zij per 1 november 2021 niet meer werkzaam zal zijn op 't Startnest. Uiteraard betreuren wij 
haar vertrek, maar wensen Rianne alle goeds!  
Dit houdt ook in dat de vacatureruimte groter is geworden. Afgelopen week hebben we als team 
gekeken naar hoe we sollicitanten kunnen aantrekken. Team Startnest is flexibel genoeg, waarvoor 
mijn complimenten, om de vacature breed open te kunnen zetten. Uiteraard hopen we dat u de 
vacature massaal wilt delen, zodat we snel weer op volle sterkte zijn wat betreft de groepsbezetting 
op 't Startnest. 
 
Aandachtspunten 

•  Op maandag 27 september gaan Kiekendief en dinsdag 28 september Paradijsvogel om 
12.00 uur naar Atelier 2005. Dat beteken dat ALLE kinderen deze dag op school eten. U 
hoeft uw kind voor die dag niet op te geven voor de overblijf, omdat we met de hele klas 
eten.  

 

Maandag 6 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

   

 

Dinsdag 7 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink Fernand vervangt Vandaag staat Fernand voor de groep zodat Nikki 
startgesprekken met de kinderen kan voeren. 

   

 

Woensdag 8 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel gym Denk om de vroege vertrektijd van de bus voor gym. De 

groep moet om 8:15 klaarstaan bij de bus.  

Het is handig wanneer de kinderen die dag alleen hun 

noodzakelijke spullen meenemen, omdat we voor 

schooltijd geen portierfunctie vervullen. 

Konartel rondleidingen Van 11:30 – 12:30 staan de kinderen klaar om hun ouders 

te verwelkomen en de vernieuwde school te laten zien.  

Buitelgans rondleidingen Van 8:30 – 09:00 Gaan de kinderen hun ouders rondleiden 

in de school. 
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Donderdag 9 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

   

 

Vrijdag 10 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

   

 
Verloren & gevonden 

• Isa uit Maraboe is vorige week haar grijze Eastpak rugtas kwijtgeraakt. Wie heeft hem 
gezien? 

• De fietssleutel met de panda- en Vomarsleutelhanger is nog niet opgehaald 


