Keek op de week
25 maart 2022

Keek op de week - week 13
Informatie
•

•

•

Schoolhandbal
Op woensdag 11 en woensdag 18 mei is er weer een
schoolhandbaltoernooi bij Legmeervogels in Uithoorn. De eerste
wedstrijden zullen gespeeld worden om 14.00 uur. Alle kinderen
vanaf groep 3 mogen meedoen aan schoolhandbal. Als u kind mee
wilt doen, geef uw kind dan op bij c.pronk@startnest.nl
Schoolreisje onder- en middenbouw
De onderbouw (groep 1 en 2) en middenbouw (groep 3, 4 en 5)
gaan op 24 mei op schoolreisje en de kosten zullen €28,- bedragen.
Jarenlang hebben wij de prijs voor het schoolreisje niet hoeven
verhogen, maar de komende jaren zullen wij daar niet aan
ontkomen. U ontvangt via Wiscollect een factuur en
betaalmogelijkheid.
Namens gemeente Uithoorn
Gemeente Uithoorn heeft alle scholen in Uithoorn gevraagd een ouder af te vaardigen voor
een bijeenkomst over de Ontwikkelvisie 0-12 jarigen. In onderstaande oproep meer
informatie.
In januari is de gemeente Uithoorn in samenwerking met de besturen van het basisonderwijs
en kinderdagopvang begonnen aan het ontwikkelen van de Ontwikkelvisie 0 –12 jarigen in
Uithoorn zodat zij zo gezond en veilig mogelijk op kunnen groeien in onze samenleving. In dit
traject willen we graag in overleg met de ouders van het basisonderwijs omdat wij hen als
een belangrijke partner beschouwen in dit traject.
Wij nodigen u uit! We willen graag samen met u in gesprek over de ontwikkelvisie. Bij deze
bijeenkomst zijn ook aanwezig het voortgezet onderwijs, sport en cultuur. Wij nodigen jullie
uit op 5 april van 09.00 -12.00 uur in de Raadzaal Uithoorn.

•
•

Mocht je als ouder interesse hebben om deel te nemen aan deze bijeenkomst, kun je dit
aangeven bij Roxan via r.linnekamp@startnest.nl Omdat de plekken beperkt zijn, wordt er
één ouder per school afgevaardigd.
Zomertijd
Zondag 27 maart start de zomertijd. Om 2.00 uur verzetten we de klok naar 3.00 uur
Actie voor de Oekraïne
Maandagmiddag worden alle spullen voor de Oekraïne
naar de transporteur in Aalsmeer gebracht. Ze zijn er
heel blij mee. Dank voor alle aangeleverde kleding en
overige materialen.
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Basisscholen Schaaktoernooi

Zaterdag 19 maart 2022 vond een Strijd der Schaaktalenten plaats op het Hermann Wesselink
College in Amstelveen.
13 teams, 7 rondes van elk 25 minuten, zonder schaakklok.
't Startnest had twee teams afgevaardigd, welke in de 1e ronde meteen tegen elkaar mochten
strijden.
Start Chessers tegen Chess Champions waarbij de Chess Champions sterk van start gingen.
De opstelling was: Raffael - Roan; Selim - Melodi; Finn - Samir; Kenan – Amélie.
Evan, Kaitlyn en Jesper stonden te trappelen om de volgende ronde aan te vallen.
De volgende rondes kwamen steeds de meest gelijkwaardige teams tegen elkaar te spelen.
Onze teams hadden pittige potjes tegen enkele getrainde tegenstanders.
Dat weerhield de Chess Champions niet van mooie strategische acties, er werd zelfs gedurfd een
Herdersmat (winst in 4 zetten) uitgevoerd.
Na elke wedstrijd kon er even uitgerust worden in de naastgelegen docentenkamer met stapels
Duckies of juist geoefend op extra schaakborden.
Een tussenstand zette onze spelers nog even op scherp, want er moesten nog wat punten bij om op
het podium te komen.
Gezelligheid, drinken en bewegen zorgde voor een frisse impuls voor de laatste potjes.
Na 7 rondes strijd bleek de top 3, en daarmee een beker en ticket voor de volgende regionale ronde,
niet gehaald.
We mogen echter trots zijn op de inzet en de lol van de teams van 't Startnest.
Onze spelers steunden elkaar en lieten mooi en sportief spel zien- ware Chess Champions!
Groetjes Gijs
vader van Jesper
teamleider Chess Champions
PS: Wist je dat er in Uithoorn een hele
leuke schaakclub is? SV De Amstel.
Elke woensdagavond van 19.00 tot
20.00u speelt de jeugdafdeling in
Bilderdijkhof.
Kom vooral eens kijken.
Zie ook: Amstelschaak.nl
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Maandag 28 maart
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp

Inhoud

Dinsdag 29 maart
Stamgroep

Woensdag 30 maart
Stamgroep
Konartel

Onderwerp
Gymnastiek

Inhoud
De bus vertrekt om 8:15

Donderdag 31 maart
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
stamgroepleider

Inhoud
Bas Slagter is op vrijdag de stamgroepleider voor Konartel

Vrijdag 1 april
Stamgroep
Konartel
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