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Informatie
•

•

•

•

Opvanglocatie Oekraïense kinderen
In aankomende info (aanstaande dinsdag) informeren we jullie
verder, maar via deze weg willen we jullie alvast laten weten dat 't
Startnest één van de scholen in Uithoorn is waar Oekraïense
kinderen worden opgevangen gedurende schooltijd. Wij hebben nog
één lokaal dat alleen gebruikt wordt om met kleine groepjes in te
werken en dat lokaal zal worden ingezet om een groep Oekraïense
kinderen op te vangen. 't Startnest zal hierin een faciliterende rol
hebben, invulling van het programma en mankracht wordt door de
gemeente geregeld. In de info ga ik er iets uitgebreider op in met de informatie die we tot
dan toe hebben. In diezelfde info blikken we ook terug op onze actieweek!
Eiertikken
Zoals ieder jaar hebben we vlak voor Pasen een eiertikwedstrijd.
Donderdag 14 april hebben alle kinderen een hardgekookt ei nodig. Dit ei
mag versierd worden. In de stamgroep wordt besproken wat wel en niet
mag. In iedere stamgroep wordt er één kind een eierkoning of
eierkoningin en ontvangt dan een mooie kroon.
Koningsspelen
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats.
Deze dag ontbijten de kinderen op school. En vervolgens zullen er in
de ochtend allerlei sportactiviteiten plaatsvinden. Mocht u het leuk
vinden om deze dag een groepje te begeleiden, geef u dan op bij
Chantal c.pronk@startnest.nl

Schoolfeest
Vrijdag 20 mei is het schoolfeest. Aangezien het een vanwege corona al
even geleden is, leek het ons goed hier vast wat korte informatie neer te
zetten, uitgebreide informatie volgt later. Deze dag verwachten wij alle
kinderen om 15.00 uur (terug) op school en zullen wij starten met een
sponsorloop. Vanaf 15.30 tot 18.30 uur zijn er in de school allemaal
gezellige activiteiten te doen (tegen een kleine vergoeding). Ook u als
ouder bent dan van harte welkom! Bij de jongsten is begeleiding sowieso
nodig. Om deze activiteiten te kunnen doen, hebben we uw hulp ook
nodig, daarvoor zal er binnenkort ook een oproepje verschijnen.
Voor het schoolfeest zijn wij op zoek naar ouders die ons vanaf 11.45 uur kunnen helpen
met klaarzetten, mocht u daar tijd voor hebben, mail dan naar c.pronk@startnest.nl
Daarnaast houden wij ook een kledingmarkt met kinderkleding. Mocht u dus binnenkort de
kledingkast van uw zoon/dochter uitzoeken, is de kleding van harte welkom op school
(inleveren kan na de meivakantie).
In het speellokaal van de kleuters willen we een bewegingsactiviteit doen voor de kinderen.
Misschien heeft u een leuk talent wat wij hiervoor mogen inzetten. Ook dan kunt u mailen
naar Chantal.
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Maandag 4 april
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
OKA aanwezig

Inhoud
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 of loop
even langs

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
Gymnastiek
Boerderij

Inhoud
De bus vertrekt om 8:15
De kinderen van de onderbouw hebben vandaag een
uitstapje naar de boerderij. Het zou fijn zijn als de
kinderen kleren en schoenen aan hebben, die vies mogen
worden.

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp

Inhoud

Dinsdag 5 april
Stamgroep

Woensdag 6 april
Stamgroep
Konartel
Onderbouw

Donderdag 7 april
Stamgroep

Vrijdag 8 april
Stamgroep
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Ingezonden
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