Keek op de week
11 maart 2022

Keek op de week - week 11
Informatie
•

•

Koningsspelen
Het duurt nog even, maar vrijdagochtend 22 april gaan we Koningsspelen vieren
op 't Startnest. Het ziet er naar uit dat we dit weer, zoals vanouds, kunnen vieren
met een sport en spel parcours rondom de school. Hiervoor zoeken we nog
ouders die een groepje kinderen zouden willen begeleiden. Via de
hulpouderenquête zijn al veel aanmeldingen binnengekomen, maar nog niet
genoeg om dit evenement door te laten gaan.
Wie o wie heeft tijd en zin om te helpen?
Aanmelden kan bij Chantal: c.pronk@startnest.nl
Actieweek Oekraïne
Aanstaande maandag start de actieweek voor Oekraïne waarin we zowel spullen
als geld inzamelen voor de getroffenen. Voor meer informatie verwijs ik jullie naar de mail
van afgelopen dinsdag 8 maart. In deze keek alleen nog wat extra informatie.
- Aankomende week staat er iedere dag (het laatste half uur van de dag) een kraampje
buiten met van iedere stamgroep een leerling. Op vrijdagmiddag zullen er dus alleen
kinderen van groep 5 t/m 8 zijn.
- Sommige spulletjes zijn geprijsd en voor andere spullen is er een vrije inleg. Dat zie je bij
het kraampje.
- Op woensdag wordt er gezongen op het plein, het zou mooi zijn als we daar toeschouwers
bij hebben. We starten om 11:55 uur, jullie zijn van harte welkom!

Maandag 14 maart
Stamgroep
Knijsterbek
Onderbouw

Onderwerp
Stamgroepleider
GGD

Inhoud
Fernand staat voor de groep.
Vandaag het vervolg van het gezondheidsonderzoek van
de kinderen geboren in 2016

Onderwerp

Inhoud

Dinsdag 15 maart
Stamgroep

Woensdag 16 maart
Stamgroep
Knijsterbek
Hele school

Onderwerp
Oekraïne
Oekraïne

Inhoud
Verkoop sieraden en lekkers vanaf 12 uur
11.55 uur zingen op het plein
en aansluitend verkoop
voor Oekraïne.

Konartel

Gymnastiek

De bus vertrekt om 8:15
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Donderdag 17 maart
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
Themasluiting

Inhoud
Om 14:15 uur start de themasluiting

Onderwerp

Inhoud

Vrijdag 18 maart
Stamgroep
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