
 
 

Keek op de week 

20 mei 2022 

Keek op de week - week 21 

Informatie 
• In memoriam 

Op 22 mei 2021 moesten wij afscheid nemen van onze collega, Joke Woerde. Zondag is dit 
precies één jaar geleden. Die dag staan wij even extra stil bij dat wat zij als mens en collega 
heeft betekend. We hopen dat jullie samen met ons de herinnering aan Joke levend willen 
houden door ook even extra aan haar te denken deze dag. Dat heeft Joke meer dan 
verdiend. 

• Gym 
Wanneer er in onderstaand schema geen wijzingen over gym staan aangegeven, kunt u er 
gewoon vanuit gaan dat er gym is. Dus voor de bovenbouw op woensdag en de middenbouw 
op vrijdag.  

• Tafels 
Binnenkort is het weer zover. De kinderen van groep 4 en 5 krijgen binnenkort weer een 
tafeltoets voor de tafels van 1 t/m 10. Helpt u ons oefenen? Voor de kinderen van groep 3 
kan het enorm helpen om samen met de kinderen de splitssommen te oefenen. 6 kan je 
splitsen in 4 en 2. 8 kan je splitsen in 5 en ?? etc. De kinderen zouden binnen 3 seconden 
antwoord moeten kunnen geven. 

• Luizen 
In de corona-tijd hebben we gemerkt dat de luizencontrole ook goed thuis kan plaatsvinden. 
We willen alle ouders/verzorgers dan ook vragen hier regelmatig op te controleren, maar in 
ieder geval aan het einde van iedere vakantie. Mocht je constateren dat je kind luizen heeft, 
dan verzoeken we jullie om een mailtje te sturen aan de stamgroepleider van het kind. De 
stamgroepleider zal in ieder geval de ouders van de groep op de hoogte brengen, zodat er 
thuis even extra gecontroleerd kan worden. Bij een eventuele uitbraak in een groep, zal de 
stamgroepleider ouders vragen om ook een controle te doen op school. 

• Foto's 
Vanwege de privacy van onze kinderen, hun ouders en de teamleden vragen we je zeer 
terughoudend te zijn met het verspreiden van foto en filmmateriaal. Als regel kun je nemen 
dat zodra er meer personen op staan dan je eigen familie de foto strikt voor eigen gebruik is 
en niet via andere kanalen mag worden verspreid. 

• Foto plaatsen in de krant 
Graag zouden we deze foto in de nieuwe meerbode plaatsen. Heeft u daar bezwaar tegen, 
laat dat dan even weten voor maandag 23 mei 14.00 uur aan directie@startnest.nl 

 
 



• Schoolfeest 
Wat hebben we ontzettend genoten van het schoolfeest! Even een nat begin tijdens de 
sponsorloop, maar daarna een heleboel stralende kinderen. Dankzij u hebben wij dit 
mogelijk kunnen maken, ontzettend bedankt daarvoor! In het bijzonder willen wij de OR ook 
bedanken, voor het organiseren van dit top feest! Na het schoolfeest zijn nog schalen, 
borden etc. van het buffet blijven staan. Dit staat bij de ingang van school op een tafel, zou u 
dat maandag mee willen nemen. Ook gemaakte knutselwerken liggen nog op school, deze 
liggen in de aula op een droogrek. Zouden jullie dat ook maandag mee willen nemen.  

 
 
Maandag 23 mei 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Dinsdag 24 mei 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Onder- en 
middenbouw 

schoolreisje De onder- en middenbouw gaan deze dag op schoolreisje 
en komen rond 16.00 uur terug. Denk aan een 
lunchpakketje in een zakje, voorzien van naam.  

 

Woensdag 25 mei 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Donderdag 26 mei 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Hemelvaartsdag Alle kinderen en teamleden zijn vrij 

 

Vrijdag 27 mei 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Dag na 
Hemelvaart 

Alle kinderen en teamleden zijn vrij 

 


