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Keek op de week 

22 oktober 2021 

Keek op de week - week 43 

Informatie 

•   
 

Aandachtspunten 

• Als je kind niet op school is maar normaal wel gebruik maakt van de TSO wil je je kind dan 
afmelden in de TSO portal of op de dag zelf bij Eva (06 – 25121647)? Denk bijvoorbeeld aan 
het schoolkamp! 

•  

Maandag 25 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Studiedag team Alle kinderen zijn vrij 

   

 

Dinsdag 26 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Groep 8 Verkleedspullen 
vossenjacht 

Vandaag mogen de verkleedspullen voor de vossenjacht 
worden ingeleverd.  

   

 

Woensdag 27 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Bovenbouw Schoolkamp 4 bovenbouwgroepen vertrekken 's ochtends voor het 

schoolkamp. De bussen vertrekken tussen 9:15 – 9:30 u. 

Bovenbouw Thuisblijvers-
kamp 

Het thuisblijverskamp is onder leiding van Rianne in 

Maraboe. Vandaag gelden de gewone schooltijden.  

Onderbouw Bibliotheekles Vanuit de bibliotheek komt er een gastdocent om voor te 
lezen aan alle kinderen van de onderbouw.    

 

Donderdag 28 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Bovenbouw Schoolkamp 4 bovenbouwgroepen zijn op schoolkamp 

Bovenbouw Thuisblijvers-
kamp 

Het thuisblijverskamp is onder leiding van Robin & 

Ingeborg in Maraboe. Vandaag gelden de gewone 

schooltijden.  
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Vrijdag 29 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Middenbouw Gym Helaas is het nog niet gelukt een vervangende 
gymleerkracht te vinden voor vandaag. Dat betekent dat 
de middenbouwgroepen vandaag een beweegactiviteit op 
school zullen doen. De kinderen van Kiekendief hoeven 
zich dus 's morgens niet bij de bus te melden, maar gaan 
gewoon naar binnen. 

Bovenbouw Schoolkamp Rond 15:30 u komen de bovenbouwgroepen terug van 
hun schoolkamp. 

Bovenbouw Thuisblijvers-
kamp 

Het thuisblijverskamp is onder leiding van Ingeborg in 

Maraboe. De kinderen starten de gewone tijd en 

overleggen nog even over de eindtijd. Dit horen jullie na 

de vakantie. 

 
Volgende week 

• De wintertijd gaat in op 31 oktober. De klok wordt dan een uur 

achteruit gezet, waardoor het ‘s avonds eerder donker wordt.  

Om 03:00 uur gaat de klok een uur terug, naar 02:00 uur.  

•  

Nieuws 

•  
 

Verloren/gevonden 

•  
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Nieuws van de OuderRaad 
 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),   

 

Ook komend jaar heeft de Ouderraad (OR) er veel zin in om leuke dingen te organiseren voor de 

kinderen van ’t Startnest. De OR helpt de school met het organiseren en (deels) financieren van 

diverse activiteiten. Wij besteden alle ontvangen ouderbijdragen direct of indirect aan de kinderen. 

Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en kerstviering, atelier- en expressiemateriaal, een kaartje 

voor bijzondere gebeurtenissen, de scholierenveldloop, avondvierdaagse en andere activiteiten, 

zoals het Circusfeest van vorig schooljaar. We zijn elk jaar weer dankbaar voor uw bijdrage, want 

zonder deze bijdrage zijn al deze extra activiteiten niet mogelijk! We hopen dat we ook dit jaar weer 

een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen. 

De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 38 euro per kind en is vrijwillig. De school en de OR 

maken gebruik van het digitale betaalsysteem van WIS Collect. Dat betekent dat u per mail wordt 

benaderd en toegang krijgt tot uw eigen ouderportaal. De link naar uw eigen ouderportaal wordt 

automatisch verstuurd naar beide ouders/verzorgers die in het systeem staan. In uw ouderportaal 

kunt u kiezen om in één keer of in 2 termijnen te betalen via iDeal. Het is ook mogelijk om (een deel 

van) de vrijwillige bijdrage van 38 euro zelf over te maken, dit kan op NL 44RABO0363512098 t.a.v. 

Kath. Ouderver. Het Startnest o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren). Mocht u de vrijwillige 

ouderbijdrage wel willen voldoen, maar is dit financieel lastig? Wellicht heeft u recht op 

ondersteuning vanuit de gemeente, zie ook de link.  

De mail met factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt na de herfstvakantie verstuurd. De 2e 

termijn is rond 1 februari 2022. 

 

Namens de kinderen bedankt!  

  

Sintha Sie (Penningmeester Ouderraad)  

Voor vragen kunt u mailen naar pmorstartnest@gmail.com 

 

https://www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen
mailto:pmorstartnest@gmail.com

