Keek op de week
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Keek op de week - week 25
Informatie
•

•

Schoolvoetbal
Afgelopen week is er een mail gestuurd naar de ouders van de kinderen die meedoen aan
het schoolvoetbaltoernooi. Neem deze goed door. Bij warm weer is het fijn als kinderen zich
hebben ingesmeerd. Daarnaast krijgen ze van school twee pakjes drinken en een
tussendoortje. Een lunch en een bidon zijn nog verstandig om mee te geven.
Tekenwedstrijd
Onderaan deze keek een uitnodiging voor een leuke tekenwedstrijd! Op de kast bij de
hoofdingang van ‘t Startnest zal een doos komen te staan waar de tekeningen ingeleverd
kunnen worden.

Maandag 20 juni
Stamgroep

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp

Inhoud

Onderwerp
Schoolvoetbaltoernooi
Stamgroepenboekje

Inhoud
De kinderen hebben vandaag het toernooi en worden op
tijd bij Legmeervogels verwacht.
Zoals je hebt kunnen lezen in info 11 komt er vandaag nog
geen stamgroepenboekje uit.

Onderwerp

Inhoud

Stamgroep
Groep 5

Onderwerp
Optimist on Tour

Inhoud
Groep 5 wordt na de lunch om 12.30 uur weer op school
verwacht. Zwemkleding moet dan al aan zijn. Denk ook
aan droge kleding, zonnebrandcrème en een handdoek.

Kookatelier

Ouder gezocht

Vanmiddag is groep 5 naar Optimist on Tour en kan het
kookatelier o.l.v. Simone niet doorgaan. Als er ouders zijn
die het kookatelier willen overnemen zou dat fantastisch
zijn! Het is van 13.45 tot 14.45 en het zou de kook
kinderen van groep 6 en 7 heel blij maken! Opgeven kan
bij Simone, s.stolk@startnest.nl

Dinsdag 21 juni
Stamgroep

Woensdag 22 juni
Stamgroep
Deelnemers
schoolvoetbal
Hele school

Donderdag 23 juni
Stamgroep

Vrijdag 24 juni

Tekenwedstrijd “Ga toch fietsen!”
Nederland is een fietsland. Toch stappen kinderen steeds minder vaak op de fiets. Dat is echt
jammer, want fietsen is juist heel goed voor kinderen! Daarom willen we het fietsen naar
school meer stimuleren.
Een aantal voordelen van naar school fietsen:
1.
2.
3.
4.
5.

Bewegen is gezond!
Fietsen maakt kinderen zelfstandiger.
Kinderen doen verkeerservaring op en krijgen verkeersinzicht.
Fietsen is beter voor het milieu dan met de auto gaan.
Ouders hoeven niet op zoek naar een parkeerplek. Minder auto’s zorgen voor een
veiligere situatie rondom de school.

Genoeg redenen dus om het naar school fietsen extra onder de aandacht te brengen. De
kinderen zelf staan daarbij uiteraard centraal. Hoe zien zij zichzelf op een gezonde en
verstandige manier naar school komen? Op de fiets, of misschien wel op de step of lopend?
Maak een zo mooi mogelijke tekening hiervan. De leukste en mooiste tekeningen zullen op
banners gedrukt worden die na de zomervakantie rondom de scholen worden opgehangen.
Hoe leuk is het om al fietsend langs je eigen tekening te komen!
UITERSTE INLEVERDATUM: vrijdag 1 juli !!
Vergeet niet op de tekening jouw naam, groep en school te zetten!!!
We hopen op veel inzendingen!
Froukje Wegman, huisarts
Corien Baijens, kinderfysiotherapeut
Dit is een project vanuit het Sportakkoord gemeente Uithoorn

