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Keek op de week - week 16
Informatie
•

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
volgende week via Wiscollect een factuur en betaalmogelijkheid.

•

Koningsspelen
Vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen plaats. Deze dag ontbijten de
kinderen op school. Er wordt in de ochtend voor een tussendoortje en
drinken gezorgd. De kinderen hoeven voor in de ochtend dus niets mee te
nemen. Deze dag staat in het teken van veel sportieve activiteiten,
makkelijke kleding en schoenen zijn aan te raden. Natuurlijk is het leuk als er
zoveel mogelijk kinderen met iets rood/wit/blauw of oranje aan naar school
komen.
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.
Bijvoorbeeld bij het begeleiden van een activiteit (alle ideeën en
materialen worden verzorgd). Mocht u iets kunnen betekenen, als u de school binnengaat
staat een bord waar u zich kan inschrijven. Hopelijk kunnen we op uw hulp rekenen!
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.
Daarnaast is het ook een gebruik dat wij op het schoolfeest allerlei lekkere hapjes neerzetten
die door u worden gemaakt. Deze hapjes zijn dan tegen een kleine vergoeding te koop. Bij de
stamgroep van uw kind hangt een lijst, waarop u kunt aangeven wat u mee kan nemen. De
gerechten die buiten de koelkast kunnen blijven, kunnen op de ochtend van 20 mei in de
aula worden afgegeven. De gerechten die niet al te lang buiten de koelkast kunnen staan,
kunnen 20 mei tussen 14.30 en 15.00 uur in de aula afgegeven worden. Als u iets lekkers
inlevert, ontvangt u een waardebon, waarbij u op het schoolfeest een bordje met lekkers bij
het buffet kunt halen. We hebben helaas geen mogelijkheid om dingen te verwarmen of af te
bakken. Denk eraan om schalen etc. de naam van uw kind + stamgroep te zetten, dan komt
het weer bij u terug.
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Gezocht: Overblijf 'moeders' (m/v)
Omdat de groep kinderen die op school overblijft steeds verder
groeit is Solidoe/’t Startnest op zoek naar Vrijwilligers voor de
TSO. Natuurlijk staat daar een vergoeding tegenover.
We zijn op zoek naar invalkrachten voor de overblijf op school
op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, van 11:45 tot 12:45
uur.
Meer informatie bij de TSO-coördinator: Eva Poupa: 06 – 25121647
Gevonden
Eind vorige week is deze armband gevonden.

Ateliers groep 5 t/m 8
Vanaf 3 juni organiseren we op de vrijdagmiddag weer ateliers voor de kinderen van groep 5
t/m 8. In de vorige info hebben we jullie hierover geïnformeerd en een oproep gedaan voor
vrijwilligers die graag een atelier willen leiden. We hebben al een paar aanmeldingen
ontvangen, maar we maken jullie graag nog meer enthousiast om je aan te melden. Dit kan
via e-mail: e.postma@startnest.nl

Maandag 18 april
Stamgroep
Hele school

Onderwerp
2e Paasdag

Inhoud
Iedereen heeft een vrije dag

Onderwerp

Inhoud

Stamgroep
Groep 6 & 7

Onderwerp
Gymnastiek

Groep 8

Eindtoets

Inhoud
Vanwege de eindtoets van groep 8 maken we twee aparte
groepen van de kinderen groep 6 & 7. Zij hebben vandaag
in deze twee groepen langer gymnastiek.
Vandaag maakt groep 8 de route-8 eindtoets

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
Koningsspelen

Inhoud
Ontbijten in de klas
Koningsspelen

Dinsdag 19 april
Stamgroep

Woensdag 20 april

Donderdag 21 april
Stamgroep

Vrijdag 22 april
Stamgroep
Hele school

Aan het einde van de lesdag op vrijdag start de meivakantie. We hebben dan 2 weken vakantie en
zien iedereen graag weer terug op maandag 9 mei.

