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Keek op de week 

7 januari 2022 

Keek op de week - week 2 

Informatie 

• Scholen gewoon weer open! 
Gelukkig mogen we vanaf maandag 10 januari weer gewoon fysiek onderwijs geven. Dat 
betekent dat we graag alle kinderen weer op school zien, maar ouders/verzorgers helaas 
nog buiten moeten blijven. We hebben wel nog rekening te houden met onderstaande 
punten vanuit de rijksoverheid. Onderstaande maatregelen zijn ook op 't Startnest van 
kracht. 
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• Aangepaste schooltijden 
Momenteel gelden ook nog de aangepaste schooltijden. Omdat we verwachten dat iedereen 
op tijd komt, kunnen jullie deze tijden hieronder nogmaals lezen. 
•De onderbouw komt via de hoofdingang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen.  
•De middenbouw komt via de achteringang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen. 
•De bovenbouw komt via de hoofdingang tussen 08:25 en 08:35 uur de school binnen. Zij 
hebben lunchpauze van 11:50 en 12:50 uur en kunnen tussen 12:45 en 12:50 uur de school 
weer binnenkomen. De onder- en middenbouw zullen op de normale schooltijden naar 
buiten gaan via de hoofdingang. Wij lopen met de gehele stamgroep naar buiten, waardoor 
we op dat moment menging tussen de bouwen kunnen voorkomen. De bovenbouw komt 
om 15.05 uur (en op woensdag om 12.35 uur) de school uit via de hoofdingang. 

• Voor de bovenbouw: per week kunnen de kinderen bij de stamgroepleider twee zelftesten 
krijgen.  

 
Maandag 10 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Buitelgans Stamgroepleider Vandaag werkt Rosa met de kinderen van Buitelgans in 
plaats van Irene 

Hele school OKA aanwezig  Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig 
van 14:30 tot 16:00. Wil je haar spreken maak dan een 
afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl  

 

Dinsdag 11 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kinderen en 
team 

Thema-opening Vandaag is er weer een digitale thema-opening voor de 
kinderen, deze kijken zij in hun eigen stamgroep 

Luistervink Stamgroepleider Vandaag werkt Evert met de kinderen van Luistervink in 
plaats van Nikki 

 

Woensdag 12 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Gymnastiek Vandaag weer gymnastiek. De bus vertrekt om 08:15! 

Ouders Ouderraad 
vergadering 4 

inlichtingen via OR@startnest.nl 
 

 

Donderdag 13 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 14 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Gymnastiek De bus vertrekt om 08.30 uur! Wees op tijd. 

Middenbouw Gymnastiek Gymschoenen mee naar school! 
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