
 
 

Keek op de week 

8 april 2022 

Keek op de week - week 15 

Informatie 
• 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. 
 
 
 

 

• Aanstaande maandag starten drie Oekraïense kinderen bij ons op school. Naar verwachting 
loopt dit aantal nog op. Zij zullen tot aan de zomer hun eigen 
programma in hun eigen lokaal volgen, maar de andere 
Startnesters zullen hen wel tegenkomen met bijvoorbeeld het 
buitenspelen. We wensen hen een fijne start! 
 
 
 

 

• 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 
 
 

• Nieuws van de bibliotheek 
Veel kinderen houden van strips.   

Wist je dat kinderen makkelijker nieuwe woorden leren 
met een plaatje erbij? Het lezen van strips is dus 
hartstikke goed. 

Strips en tijdschriften kun je lenen bij de bibliotheek.  

Lees er meer over in dit Bieb & Boekennieuws 

 

Groet en veel leesplezier! 
Connie (leesconsulent op school) 

  

mailto:c.pronk@startnest.nl
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Startnest


Maandag 11 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Oekraïne Vandaag start een groepje Oekraïense kinderen in het 

expressielokaal 

Luistervink Stamgroepleider Vandaag is Evert in de groep 

 

Dinsdag 12 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Woensdag 13 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel Gymnastiek  De bus vertrekt om 8:15 

OuderRaad Vergadering 6 Voor meer info: or@startnest.nl  

 

Donderdag 14 april 

 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Alle groepen Ei mee Alle kinderen hebben deze dag een hardgekookt ei nodig, 

volgens de spelregels van de stamgroep.  

 

Vrijdag 15 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Goede vrijdag Vandaag is een vrije dag! 

Maandag a.s. (18 april) is het 2e paasdag en ook dan is het 

een vrije dag 
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