
 
 

Keek op de week 

 26 augustus 2022 

Keek op de week - week 35 

Informatie 

• Gehele Middenbouw: Zit uw kind dit jaar voor het eerst in de middenbouw?  
Vanaf groep 3 hebben de kinderen regelmatig weekdienst. De kinderen zorgen dan, 

met hun tafelgroepje, dat het lokaal na schooltijd netjes is. Uw kind komt in de 

weekdienstweek dus iets later naar buiten. Is dit een probleem i.v.m. sport of andere 

afspraken, dan lossen de kinderen dit onderling op.  

• Ieder schooljaar geven wij de kinderen uit de midden- en bovenbouw een potlood, 

gum en oortjes. Wanneer dit kwijtraakt of kapotgaat, kunnen de kinderen nieuwe 

kopen bij hun stamgroepleider. Dit geldt natuurlijk niet wanneer de potloden of de 

gummen op zijn. Een potlood kost €0,10; een gum €0,05; en oortjes €1,50. Daarnaast 

krijgen ze op een bepaald moment ook een vulpen. Een nieuwe hiervan kost €3,00. 

De kinderen hebben geen spullen vanuit huis nodig op school, want alles is op school 

aanwezig. Etuis of dat soort dingen zullen wij dus ook altijd weer mee naar huis 

geven.  

Onderbouw: 

Voor de kinderen in de onderbouw is het fijn als u aan de volgende zaken denkt bij de start 

van het schooljaar: 

• gymkleding en gymschoenen met klittenband of elastiek voorzien van naam 

• broodtrommels en drinkbekers voorzien van naam 

Wij willen ook vragen om geen speelgoed of knuffels van huis mee te nemen naar school. De 

ervaring leert dat dit kwijt raakt of stuk gaat. Op school is voldoende materiaal aanwezig 

voor de kinderen om zich te vermaken. Zelf meegenomen speelgoed gaat dan ook terug in 

de tas of in de meeneemmand tot het einde van de schooldag. Uitzonderingen zijn spullen 

voor het thema (voor algemeen gebruik in de klas) en een aangekondigde speelgoedmiddag. 

Thema onderbouw 

Ook dit jaar gaan we weer volop aan de slag met verschillende thema's in de onderbouw. 

Wij zullen u hiervan op de hoogte houden zodat u weet waar de kinderen zich mee bezig 

houden rondom een thema. Hiervoor is het altijd fijn als wij de kinderen een rijke 

leeromgeving kunnen bieden waarin zij op ontdekking gaan. Daarvoor doen wij graag een 

beroep op u via deze keek (zie ‘gevraagd materiaal’) 

Wij beginnen de komende weken met het schoolbrede thema ‘De kracht van de groep’. De 

aankomende weken zullen wij vooral bezig zijn met het vormen van een hechte stamgroep. 

Wij doen dit door middel van verbindende spelletjes, samen muziek maken en andere 

activiteiten waarbij wij elkaar goed leren kennen en leren elkaar te accepteren en elkaar te 

helpen. Heel veel gezelligheid dus! 

 

 

  



Gevraagd materiaal: 

• Sterretjes (vuurwerk)  

• Lege toiletrolletjes 

• Verder zijn wij op zoek naar handtamboerijnen voor de klas  

•  

Looproutes van en naar school 

Door uitloop in de werkzaamheden rond de Scheg (zie bijlage) zullen we gebruik moeten 

maken van specifieke looproutes van en naar 't Startnest. Via onderstaande routes kunnen 

we ons veilig rond de school bewegen. Het is uiteraard van belangrijk ook altijd zelf goed op 

te letten, mochten er zich onverwachte situaties voordoen. 

 

Reminder: ’t Startnest leest zich de zomer door  

Lezen is een belangrijke vaardigheid waar wij op school hoog op in zetten. We hopen dan 

ook van harte dat jullie de kinderen stimuleren om te blijven lezen in de zomer. Omdat wij 

dit zo belangrijk vinden, hebben we een leuke actie bedacht. Maak in de vakantie een leuke, 

originele foto van je lezende kind. Stuur deze foto naar de nieuwe stamgroepleider, dit kan 

tot en met zondag 28 augustus. Je krijgt hier geen reactie op, want het is tenslotte ook 

vakantie. In de eerste schoolweek worden de foto’s per bouw verzameld. De namen van de 

kinderen die een foto instuurden, gaan in de hoge hoed en daar trekken we per bouw een 

naam uit. Deze kinderen krijgen een boekenbon om zelf weer een leuk, nieuw boek uit te 

zoeken. Doen jullie ook mee? 

 

  



Maandag 29 augustus 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Middenbouw 

(groep 3 t/m 5) 

gym Elke maandag en vrijdag hebben de kinderen gym en 

hebben zij een korte broek, t-shirt en gymschoenen 

(zonder veters) nodig.  

Bovenbouw 

(groep 6 t/m 8) 

gym Elke maandag en vrijdag hebben de kinderen gym en 

hebben zij een korte broek, t-shirt en gymschoenen nodig. 

Kiekendief Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Simone, werkt Chantal 

vandaag met Kiekendief. De ouders/verzorgers van 

Kiekendief hebben hier een separate mail over ontvangen. 

 

Dinsdag 30 augustus 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Buitelgans kindgesprekken In verband met de leerkracht-kindgesprekken zal Evert op 
bepaalde momenten de groep voor Rosa waarnemen.  

Hele school Jaaropening Om 08:30 uur openen we het nieuwe jaar in de aula 

Kiekendief Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Simone, werkt Fernand 

vandaag met Kiekendief. De ouders/verzorgers van 

Kiekendief hebben hier een separate mail over 

ontvangen. 

 

Woensdag 31 augustus 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Simone, werkt Hannelore 

vandaag met Kiekendief. De ouders/verzorgers van 

Kiekendief hebben hier een separate mail over ontvangen. 

 

Donderdag 1 september  

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Konartel kindgesprekken In verband met de leerkracht-kindgesprekken zal Evert op 

bepaalde momenten de groep voor Bas waarnemen.  

Kiekendief Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Simone, werkt Fernand 

vandaag met Kiekendief. De ouders/verzorgers van 

Kiekendief hebben hier een separate mail over 

ontvangen. 

 

 

  



Vrijdag 2 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Schoolfotograaf Vandaag komt de fotograaf op school om portret- en 

groepsfoto's te maken.  

Kiekendief Stamgroepleider In verband met afwezigheid van Simone, werkt Marlies 

vandaag met Kiekendief. De ouders/verzorgers van 

Kiekendief hebben hier een separate mail over 

ontvangen. 

Groep 5 Middag school Nu uw kind in groep 5 zit, wordt hij of zij 's middags ook 

op school verwacht. Zij krijgen op vrijdagmiddag les van 

hun instructieleerkracht, Simone. In verband met 

afwezigheid van Simone, werkt Marlies vandaag met 

groep 5 in de middag. 

 


