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Keek op de week 

5 november 2021 

Keek op de week - week 45 

Informatie 

• Bericht van de schoolfotograaf: 

Beste ouders/verzorgers, 

Enige tijd geleden zijn de online bestelkaarten van Schoolfoto.nl aan de leerlingen 

uitgedeeld. Wij willen jullie er graag op attenderen dat jullie nu nog met 20% korting kunnen 

bestellen!  

Ga  naar winkel.schoolfoto.nl  en log in met je persoonlijke fotocodes die op de bestelkaart 

staan. Met de code 6247 ontvang je 20% korting op de fotovellen en fotosets, deze korting 

loopt nog tot 22 november. Ook heeft Schoolfoto.nl nog een extra kortingsactie: met de code 

VERGROTING20 krijg je 20% korting op alle formaten vergrotingen! 

 

• De middenbouw is op zoek naar ouders die thuis een pakketje papieren zou willen 

uitknippen. Wij willen extra oefenen met splitsen (groep 3), - sommen onder de 20 (groep 4) 

en keersommen (groep 5). Wie kunnen wij een pakketje knipwerk meegeven, mail dan naar 

c.pronk@startnest.nl  

 

• Afgelopen week stond er een klein verslag over kamp in de info. Deze informatie bleek een 

stukje onduidelijkheid op te roepen. Meerdere ouders/verzorgers vroegen zich af waarom 

de middenbouw niet meeging. Afgelopen twee jaar konden we niet op kamp door de 

coronacrisis. Voorgaande jaren ging 't Startnest met midden- en bovenbouw op kamp. Dit 

jaar alleen de bovenbouw.  Door eerdere reserveringen en de bijbehorende voorwaarden, 

kregen wij het bedrag niet terug van de locatie. Omdat we dit geld niet verloren wilden 

laten gaan, hebben we gepuzzeld wanneer we wel konden. Het was niet mogelijk een ander 

moment dan afgelopen oktober op kamp te gaan. Dit moment vonden wij te vroeg in het 

jaar voor groep 3. Daarom zag kamp er dit jaar anders uit dan voorgaande jaren. Wat deze 

switch voor de toekomst betekent, weten we nog niet, daar hoort u later meer over.  

 
Aandachtspunten 

• Graag jullie aandacht voor bijgevoegd document “Ouders in school 051121". Dan zijn jullie 
goed op de hoogte wat de aanscherpingen voor 't Startnest betekenen.  

Maandag 8 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Dinsdag 9 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel expressie Voor de expressieopdracht hebben de kinderen een goed 
schoongespoeld zuivel- of sappak van 1 of 1,5 ltr. nodig.  
Vandaag beginnen we met deze opdracht.    

Hele school 
(behalve 
Kiekendief en 
Buitelgans) 

Voortgangs-
gesprekken 

Gesprekken op afspraak 

 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/winkel.schoolfoto.nl
mailto:c.pronk@startnest.nl
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/11/Ouders-in-school-051121.pdf
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Woensdag 10 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel gym De bus vertrekt om 08:15 vanaf de parkeerplaats. Graag 

op tijd aanwezig zodat we volop van onze gymtijd met de 

nieuwe leerkracht kunnen genieten.  

Bovenbouw gym Alle bovenbouwgroepen hebben vandaag weer gym. We 

zien de kinderen graag al in hun sportieve kleding op 

school en hun gymschoenen in hun tas. Luistervink is 

vanaf deze week ook weer later op school aan het einde 

van de dag. 

Kiekendief en 
Buitelgans 

Voortgangs-
gesprekken 

Gesprekken op afspraak 

Krullevaar Voorlezen Connie van Bibliotheek Amstelland komt van 8.30 tot 9.00 
voorlezen in de klas.  

 

Donderdag 11 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijsvogel themasluiting Vandaag mogen wij op het podium bij de themasluiting. 

De kinderen mogen dan in rood/wit/blauw of oranje 

kleding. Of iets om/aan in die kleuren. U hoeft hier niet 

speciaal iets voor aan te schaffen 

Paradijsvogel stamgroepleider Vandaag staat Bas voor de groep i.v.m opleidingsdag van 

Chantal. 

Krullevaar vervanging ‘s Middags staat Hannelore voor de groep i.v.m 
opleidingsdag van Madelon. 

IJsvogel vervanging ‘s Middags staat Ingeborg voor de groep i.v.m 
opleidingsdag van Jelke. 

Buitelgans verdelen 's Middags worden de kinderen verdeeld over de 
onderbouwgroepen i.v.m opleidingsdag van Irene. 

 

Vrijdag 12 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Verjaardag van 
Stefanie 

 

Vandaag vier ik mijn verjaardag in de klas! 
Alle kinderen mogen verkleed komen en voor een 
pauzehapje wordt gezorgd. Zie uitnodiging per e-mail! 
 
8.30 uur-> gym – verzamelen bij de bus! 
 

Middenbouw 
(Paradijsvogel, 
Oeroeboeroe en 
Kiekendief) 

Gym Vandaag kunnen de kinderen weer met sportieve kleding 
naar school komen en graag iedereen een gymtas mee 
met gymschoenen erin! 

 


