
 
 

 

Keek op de week 

 2 september 2022 

Keek op de week - week 36 

Hulp klaarzetten 

Dinsdag 6 september hebben we uw hulp nodig bij het in- en uitladen 

van de bus van de mensen die ons een leuke muziekdag komen 

bezorgen. Heeft u om 08.30 uur en/of om 15.00 uur even de tijd om 

ons een handje te helpen dan worden we daar ontzettend blij van. Vele 

handen maken licht werk!  

Gymles 

De midden- en bovenbouw hebben gym op maandag. De kinderen hebben dan gymkleding 

en gymschoenen nodig. Houdt er rekening mee dat uw kind deze dag kleding aanheeft die 

hij/zij makkelijk zelf aan en uit kan trekken. De kinderen met lossen haren hebben een 

elastiekje nodig. Sieraden en hangende oorbellen (ook ringetjes) zijn niet toegestaan tijdens 

de gym. 

Taalles groep 4 

De kinderen van groep 4 hebben vandaag een “huiswerkopdracht” meegekregen. Voor onze 

taallessen is het nodig dat ieder kind dit interviewblad thuis invult.  

Op tijd komen 

Afgelopen week was natuurlijk weer even wennen, na 

zo'n lange vakantie. Ook dit jaar gaan de deuren om 

08:20 uur open en om 08:30 uur starten de groepen met 

hun dag. We verwachten dat de kinderen dan in hun 

groep zitten en de ouders/verzorgers de school verlaten. 

Techniek driedaagse groep 7 & 8 

27 September a.s. gaan de kinderen van groep 7 & 8 naar Aalsmeer om te genieten van de 

Techniek driedaagse. Gezien de afstand en het aantal kinderen zijn we op zoek naar ouders 

die ons kunnen rijden. We moeten er om 8:45 zijn en gaan om 10:30 weer terug naar school. 

We vragen de ouders uit deze groepen zich aan te melden bij hun stamgroepleider. Geef 

daarbij aan hoeveel zitplaatsen er met een gordel beschikbaar zijn zodat we iedereen veilig 

heen en weer krijgen.  

Pauzehapje 

Gezien het belang van een gezonde leefstijl, willen we jullie 

vragen om nog eens te kijken naar het pauzehapje. Liever 

een boterham, groente / fruit o.i.d.. Wij vinden chips, 

frisdrank en andere snacks hier niet bij passen. Ook bij 

verjaardagstraktaties prefereren wij iets gezonds. Beperk je 

in ieder geval tot één eetbaar ding.  

 

 

 

  



 

 

Maandag 5 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kraanvogel Nieuwe groep 

Een nieuwe klas, dus ook een nieuw naambord! 

Binnenkort kunt u het mozaïek-werk van de kinderen 

boven de deur van Kraanvogel bewonderen. Als u er dan 

toch bent, kijk dan meteen even om het hoekje naar de 

nieuwe vissen. De kinderen hebben de namen met elkaar 

gekozen: Blup en Blop. De kinderen zijn ieder een week 

verantwoordelijk voor het voeren van de vissen.  

 
Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Konartel Gym Elke maandag start Konartel met gym en dus in de Scheg. 

We moeten daarom iets eerder verzamelen. Alle kinderen 

moeten om uiterlijk 8:25 uur bij Friends staan (voorkant 

Scheg), dan lopen we gezamenlijk over het tijdelijke 

looppad naar de ingang. 

Hele school OKA Vandaag is Mandy, de ouder- en kindadviseur, aanwezig 

van 14:30 tot 16:00. Zij vervangt eenmalig Anne. 

Wil je haar spreken maak dan een afspraak via  

06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop even langs  

Kiekendief Gym Op maandag heeft Kiekendief gym tot 11.40 uur wat 

betekent dat de kinderen vanuit de gym naar huis of de 

overblijf mogen. Zij komen dus uit de Scheg en niet uit de 

school.  
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Paradijsvogel Gym Op maandag heeft Paradijsvogel gym tot 15.00 uur wat 

betekent dat de kinderen vanuit de gym naar huis of de 

opvang mogen. Zij komen dus uit de Scheg en niet uit de 

school. Aangezien de kinderen zich moeten omkleden kan 

het ietsje langer duren. 

Onderbouw Gym We merken dat veel kinderen nog geen gymspullen 

hebben. Zouden jullie deze volgende week mee willen 

geven? (Gymschoenen zonder veters, een korte broek en 

een t-shirt) Bedankt alvast! 

 

Dinsdag 6 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school projectdag Vandaag hebben we een leuke muziekdag. Van 14.00 uur 
tot 15.00 uur bent u van harte welkom om naar de 
voorstelling te komen kijken.  

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Kiekendief   Projectdag Voor de creatieve opdracht tijdens de projectdag hebben 
de kinderen vandaag een wit t-shirt nodig waar we mee 
gaan knutselen. Tijdens het optreden zullen we dit t-shirt 
aan hebben.  

Kraanvogel Projectdag Voor de creatieve opdracht tijdens de projectdag hebben 
de kinderen vandaag een wit t-shirt nodig waar we mee 
gaan knutselen. Tijdens het optreden zullen we dit t-shirt 
aan hebben. 

 

Woensdag 7 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Paradijsvogel, 

Oeroeboeroe en 

Knijsterbek 

Stamgroepkring 

 

Vandaag is op onderstaande tijden een stamgroepkring in 

deze groepen. De kinderen leiden hun ouders/verzorgers 

rond in hun stamgroep. We hopen jullie te zien. 

08:30 – 09:00  Paradijsvogel + Oeroeboeroe   

12:00 – 12:30    Knijsterbek   

 

Donderdag 8 september  

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 

Vrijdag 9 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Buitelgans, 

Krullevaar en 

IJsvogel 

Stamgroepkring 

 

Vandaag is op onderstaande tijden een stamgroepkring in 

deze groepen. De kinderen leiden hun ouders/verzorgers 

rond in hun stamgroep. We hopen jullie te zien. 

08:30 – 09:00    Buitelgans & Krullevaar  

11:15 – 11:45    IJsvogel   
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