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Keek op de week 

21 januari 2022 

Keek op de week - week 4 

Informatie 

• Cito/LVS 
De komende 2 weken worden de cito leerlingvolgsysteem toetsen afgenomen. 

 

• Rapportmap 
Indien je nog een rapportmap van je kind(eren) thuis hebt, wil je deze dan weer meegeven 
naar school? Alvast bedankt! 
 

• Studiedag (herinnering) 
Vrijdag 4 februari heeft het team een studiedag. De kinderen zijn vrij! 

 

• Bericht van de OuderRaad (OR) 
Op bladzijde 2 van deze Keek lees je een oproep 
van de OuderRaad. Graag je aandacht hiervoor!  
 
 

 

• Nieuws van de bibliotheek 
Lezen kan een feestje zijn. Lees elkaar bijvoorbeeld een 
klein gedichtje voor bij het ontbijt. Of blader samen met je 
kind door een kinderkookboek. Dat wordt smullen!  
In dit Bieb & Boekennieuws staan nog meer leuke tips. 
 

Groet en veel leesplezier! 
van Connie (Leesconsulent op school) 

 

Maandag 24 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink Stamgroepleider Evert werkt vandaag i.p.v. Nikki 

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 25 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Oeroeboeroe Stamgroepleider Vandaag staat Chantal Pronk voor de groep, zodat Marlies 
de leestoetsen met een aantal kinderen kan doen.  

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag staat Fernand voor de groep, zodat Stefanie de 
leestoetsen af kan nemen. 

 

Woensdag 26 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Gymnastiek Vandaag weer gymnastiek. De bus vertrekt om 08:15! 
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Donderdag 27 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Vrijdag 28 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

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

Middenbouw Gym Denk aan de gymschoenen! 

 

Bericht 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 activiteit op school. Ook voor het tweede deel van het schooljaar 

hebben wij als OR weer de hulp van ouders nodig bij de schoolbrede activiteiten die wij weer hopen 

te organiseren. Denk hierbij aan zaken van sportattributen klaarzetten voor Koningsdag, een groepje 

kinderen begeleiden op die dag of een drankje uitdelen bij de Avond4daagse, tot achter het buffet 

staan bij het schoolfeest.  

Begin van het schooljaar hebben we deel 1 van dit hulpouder-formulier gestuurd. Gelukkig hebben 

genoeg ouders zich opgegeven voor de activiteiten die plaats konden vinden in de eerste helft van 

dit schooljaar. Hieronder vind je het tweede gedeelte van het formulier voor de activiteiten van de 

tweede helft van dit schooljaar. Wil je dit weer voor ons invullen?  

https://forms.gle/PiKtGYAmqwzuCnGK9 

Hoe klein of kort je bijdrage ook is, alles wordt gewaardeerd! 

Je kunt dit formulier invullen tot vrijdag 11 februari 2022, 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. Helaas is een exacte dag of tijd nu nog niet voor 

alle evenementen aan te geven. Hierover word je z.s.m. benaderd door de OR-verantwoordelijke. 

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, waardoor het doorgaan van de evenementen helaas onzeker is. 

Het kan zijn dat een evenement onverhoopt 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) 
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