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Keek op de week 

24 september 2021 

Keek op de week - week 39 

Informatie 

• Komende week is het de nationale Week Tegen Pesten, met als motto dit jaar: 
Buitensluiten? Uitgesloten!  
 

Aandachtspunten 

• Deze week kan u uw kind of uzelf nog opgeven voor de scholierenveldloop op 6 oktober! 
Mail naar c.pronk@startnest.nl 

• Denken de (ouders van) kinderen uit de bovenbouw aan het inleveren van het 
schoolkampformulier bij de stamgroepleider? 

Maandag 27 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Atelier2005 Kiekendief gaat naar Ateklier2005 te Amstelveen. Alle 
kinderen blijven deze dag over in de klas. 

Oeroeboeroe Atelier 2005 Oeroeboeroe gaat in de ochtend naar Atelier 2005 
De kinderen kunnen gewoon naar huis of de opvang 
tussen de middag. 

 

Dinsdag 28 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijsvogel Atelier2005 Paradijsvogel gaat naar Atelier2005 te Amstelveen. Alle 
kinderen blijven deze dag over in de klas. 

 

Woensdag 29 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Bus naar de gym Om 8:15 u. vertrekt de bus naar de Scheg in de Legmeer. 

Graag op tijd aanwezig.  

 

Donderdag 30 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Oeroeboeroe Laatste dag 

Carolien 

Vanmiddag nemen de kinderen afscheid van Carolien in 

de klas. 

BB Topotoets  Vandaag hebben de kinderen een topotoets over tegel 1. 

 

Vrijdag 1 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Oeroeboeroe Stamgroepleider Vandaag staat Rianne (stamgroepleider 
Konartel/Maraboe) voor de groep 
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https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/09/1e-info-schoolkamp.docx
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Ingezonden 

• Cultuurmarkt Uithoorn 
Actief deelnemen aan kunst- en cultuuractiviteiten is een 
belangrijke verbindende factor tussen mensen. Jong en 
oud ontmoeten elkaar tijdens het zingen, dansen, een 
instrument bespelen, toneelspelen, schilderen, etc.  
Op zaterdag 2 oktober zijn al deze activiteiten te 
bewonderen binnen één evenement. Op deze dag ben je 
van harte welkom tijdens de Cultuurmarkt Uithoorn 
2021! Een kleine lokale ‘Uitmarkt’. 
Kom langs tussen 10 uur en 16 uur en neem een kijkje in 
het rijke aanbod aan culturele activiteiten in Uithoorn en 
De Kwakel. Mogelijk is er een activiteit die jouw 
creativiteit prikkelt en waaraan je graag zou willen 
deelnemen. 
Deze markt is een mooie kans om je te oriënteren. 
Voor meer informatie kun je terecht op www.cultuurmarktuithoorn.nl 
Bekijk ook deze flyer. 

•  
 
Verloren 

• Omar uit Kiekendief is helaas zijn spijkerjas kwijt sinds vorige week. Heeft iemand toevallig 
de verkeerde jas mee naar huis genomen? 

• Isa uit Maraboe is nog steeds haar nieuwe grijze Eastpack (met de labels er nog aan) met o.a. 
haar bidon kwijt. Kijk even of je hem ziet staan. Ze wil hem graag terug. 

 
  

http://www.cultuurmarktuithoorn.nl/
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/09/CultuurmarktUithoorn-Flyer-A5.pdf
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********************************************************************************** 
 
Van de ouderraad (OR) 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Via deze Keek-op-de-week doen we een vriendelijk verzoek in je agenda te kijken wanneer je zou 
kunnen meehelpen met een schoolbrede activiteit. ’t Startnest en haar leerkrachten hebben immers 
het hele jaar wel hulp nodig, variërend van versieren met Sinterklaas, sportattributen klaarzetten 
voor Koningsdag, een groepje kinderen begeleiden, een drankje uitdelen bij de Avond4daagse, tot 
achter het buffet staan bij het schoolfeest.  
 
Hieronder vind je het eerste gedeelte van het formulier. Na de kerstvakantie zal het tweede 
gedeelte verstuurd worden. 
 
Hier vind je het formulier. 
 
Hoe klein of kort je bijdrage ook is, alles wordt gewaardeerd! 
 
Je kunt dit formulier invullen tot vrijdag 8 oktober a.s. zodat wij alles kunnen gaan inplannen. 
Let wel op! Bij inschrijving gaan wij ook van jouw hulp uit, check en noteer dan ook jouw agenda 
goed voor je gaat inschrijven voor een evenement. 
Voor meer informatie over een specifieke activiteit of evenement kun je altijd contact opnemen met 
de ouderraad via or@startnest.nl. 
 
Covid-19 is nog steeds onder ons en het wachten is op het kabinet dat zij besluiten dat de 1.5mtr 
regel afgeschaft wordt. Tot die tijd kan het zijn dat een evenement niet doorgaat of zonder 
hulpouders wordt georganiseerd. Mocht dit het geval zijn zullen wij of de school jou daarover 
informeren. Laat je er niet door weerhouden om je op te geven. Als een evenement wel doorgaat, 
zullen wij ons zeker houden aan de RIVM richtlijnen om jouw en onze veiligheid te waarborgen. 
 
Fijn als jij je aanmeldt voor een activiteit. Namens de leerkrachten en de kinderen alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Ouderraad  
(Kirsten, Bonita, Susan, Sintha, Barbara, Dimphy, Maddy, Brenda, Chaska, Karin en Chantal) 
 

https://forms.gle/DFEi5iWHchvX44f78
mailto:or@startnest.nl

