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Keek op de week 

17 september 2021 

Keek op de week - week 38 

Informatie 

  
We hebben inmiddels heel veel gevonden voorwerpen op de kast bij de voordeur liggen. U kunt ze 
de komende week nog ophalen en daarna voeren we dit af. U kunt altijd even een kijkje komen 
nemen of u iets bekends ziet, dan kan het weer mee naar huis. 
 
 
Aandachtspunten 

• Op maandag 27 september gaan Kiekendief en dinsdag 28 september Paradijsvogel om 
12.00 uur naar Atelier 2005. Dat betekent 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. 

• Wilt u uw kind mee laten doen aan de scholierenveldloop op 6 oktober geef uw kind dan 
op bij c.pronk@startnest.nl 

• Op maandag 27 september heeft Oeroeboeroe nog niet genoeg ouders die de kinderen 
naar Atelier 2005 willen brengen om 8.30 u en ophalen om 11 u.  
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Maandag 20 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Bovenbouw schoolkampbrief Wanneer u de schoolkampbrief nog niet hebt ingeleverd, 
graag zo spoedig mogelijk doen zodat we een juist 
overzicht kunnen krijgen over het aantal en de 
benodigdheden.  

Bovenbouw Toets topo Door de quarantaine van Luistervink zullen we de topo 
toets in de week van 27 sep t/m 1 oktober plannen.   

Buitelgans Stamgroepleider Vandaag staat Evert voor de groep in plaats van Irene. 
Irene heeft een studiemiddag van de Jenaplanopleiding.  

Krullevaar Stamgroepleider In de middag staat Hannelore voor de groep. Madelon 
heeft een studiemiddag van de Jenaplanopleiding. 

IJsvogel Stamgroepleider In de middag worden de kinderen verdeeld over 
Buitelgans en Krullevaar. Jelke heeft een studiemiddag 
van de Jenaplanopleiding. 

Knijsterbek Stamgroepleider In de middag staat Roxan voor de groep. Tanja heeft een 
studiemiddag van de Jenaplanopleiding. 

Oeroeboeroe Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Carolien staat Fernand 
vandaag voor de groep. 

 

Dinsdag 21 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Woensdag 22 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Vertrek bus 8:15 Omdat we bij de brede school nogal lang in de rij kunnen 

staan voor we met de bus op het parkeerterrein kunnen is 

het belangrijk dat we om 8:15 kunnen vertrekken.  

   

 

Donderdag 23 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 24 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 
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Gevonden 

 
Af te halen bij Erik 


