Keek op de week
9 september 2022

Keek op de week - week 37
Oproep van de OuderRaad
Op de één na laatste bladzijde van deze Keek lees je een oproep van de OuderRaad. Neem
even een kijkje daar (en geef je op
)
Coronamaatregelen
We willen jullie vragen om zeker bij de kinderen alert te blijven op symptomen die passen bij
Corona. Mocht je kind corona hebben, vragen we je dat door te geven, zodat wij kunnen
monitoren hoe hoog het aantal besmettingen is. Mocht een kind thuis zijn ivm
corona/quarantaine, geven we geen nieuw werk mee. Kinderen in de bovenbouw kunnen
via Zuluconnect nog wel aan taken werken die ze zelfstandig kunnen doen.
Startgesprekken
Deze week vinden de startgesprekken plaats. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven,
terwijl je wel een link hebt ontvangen, doe dit dan spoedig.
Tafels
Afgelopen schooljaar hadden we al maandelijks een berichtje in de keek geplaatst over de
tafeltoetsen van groep 4 en 5. In de vakantie is dat vaak toch weer een beetje weggezakt...
Iedere eerste woensdag van de maand zullen wij een tafeltoets afnemen om zo ook het
oefenen te blijven stimuleren. Vooralsnog geldt dit eerst alleen voor groep 5. Wanneer
groep 4 gaat beginnen met het leren van de tafels, zullen wij u op de hoogte brengen via de
keek. Uw hulp hebben we hard nodig om de tafels goed onder de knie te krijgen!
Scholierenveldloop
Op woensdag 5 oktober is de jaarlijkse scholierenveldloop voor de groepen 3 t/m 8. De
kinderen van groep 3 en 4 rennen dan een rondje van 650 meter en de kinderen van groep 5
t/m 8 1000 meter. Als ouder kan je ook meedoen en ren je een afstand van 1650 meter. We
hopen natuurlijk op heel veel enthousiaste deelnemers, want naast het leveren van een
mooie sportieve prestatie, zou het natuurlijk ook geweldig zijn als wij van 't Startnest de
scholenprijs in ontvangst mogen nemen.
Groep 3 en 4 starten om 14.30 en de prijsuitreiking is rond 14.50 uur.
Groep 5 en 6 starten om 15.00 en de prijsuitreiking is rond 15.20 uur.
Groep 7 en 8 starten om 15.30 en de prijsuitreiking is rond 15.50 uur.
De ouders starten om 16.00 en de prijsuitreiking is rond 16.45 uur.
Mocht u en/of uw kind zich willen opgeven dan kan dat door te mailen naar
c.pronk@startnest.nl
Techniek driedaagse groep 7 & 8
Vorige week hebben we de eerste oproep gedaan voor deze activiteit en tot nu toe hebben
zich een paar ouders zich aangemeld. We hebben er echter nog meer nodig om de hele
groep er naartoe te krijgen. Op dinsdagochtend 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. Natuurlijk mag je dan zelf meegenieten van
deze activiteit. Geef daarbij aan hoeveel zitplaatsen er met een gordel beschikbaar zijn zodat
we iedereen veilig heen en weer krijgen.

Gevonden voorwerpen
In de afgelopen twee weken hebben wij al flink wat gevonden voorwerpen verzameld (als u
de school binnenkomt aan uw linkerhand op de kast). Hieronder ziet u de foto's van de
gevonden voorwerpen, mocht iets daarvan van uw kind zijn dan is het af te halen in het
kantoor van Erik en Hannelore. Volgende week vrijdag voeren wij deze gevonden
voorwerpen af.
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Videt
In de bijlage de Videt nieuwsbrief van september

Maandag 12 september
Stamgroep
Konartel

Onderwerp
Gym

Kiekendief

Stamgroepleider

Inhoud
Elke maandag starten we met gym in de Scheg. We
verzamelen om 8:25 uur bij Ben en gaan dan samen de
Scheg in. Zorg dat je op tijd bent zodat we op tijd kunnen
starten.
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief

Dinsdag 13 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief

Woensdag 14 september
Stamgroep
Kiekendief
Kiekendief &
Kraanvogel
Konartel &
Maraboe

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepkring
Stamgroepkring

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Om 08:30 uur is er een stamgroepkring in deze groepen.
We zien jullie graag!
Om 12:00 uur is er een stamgroepkring in deze groepen.
We zien jullie graag!

Donderdag 15 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief

Vrijdag 16 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief

Bericht van de OuderRaad
Beste ouder/verzorger,
Via deze Keek-op-de-week doen we een vriendelijk verzoek in je agenda te kijken wanneer je zou
kunnen meehelpen met een activiteit op school.
De Ouderraad (OR) organiseert door het jaar heen verschillende schoolbrede evenementen, zoals
o.a. de Sinterklaasviering, het verkleed- en het schoolfeest. Dit kunnen wij uiteraard niet zonder de
enthousiaste hulp van jullie! We willen je dan ook graag vragen om je agenda bij de hand te nemen
en te kijken waar je graag bij wilt helpen.
Hieronder vind je het eerste gedeelte van het ouderhulpformulier, met de schoolbrede evenementen
die de OR organiseert van de herfst tot en met de winter van dit schooljaar. Per evenement vind je
een toelichting en kun je door middel van checkboxes aangeven bij welke activiteiten je wilt helpen.
Na de kerstvakantie wordt het tweede gedeelte verstuurd, met de evenementen van de lente tot en
met de zomer, zoals oa het schoolfeest, de koningsspelen, en avondvierdaagse.
Wil je dit weer voor ons invullen?
https://forms.gle/Hq4JV6sdFoR2phML6
Hoe klein of kort je bijdrage ook is, alles wordt gewaardeerd!
Je kunt dit formulier invullen tot vrijdag 7 oktober 2022, zodat wij alles kunnen gaan inplannen.
Let wel op! Bij inschrijving gaan wij ook van jouw hulp uit, check en noteer dan ook jouw agenda
goed voor je gaat inschrijven voor een evenement. Voor meer informatie over een specifieke
activiteit of evenement kun je altijd contact opnemen met de ouderraad via or@startnest.nl.
Fijn als jij je aanmeldt voor een activiteit. Namens de leerkrachten en de kinderen alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
(Kirsten, Bonita, Susan, Sintha, Barbara, Dimphy, Maddie, Brenda, Chaska, Karin en Chantal)

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Hier weer een berichtje namens de Ouder- en Kindadviseurs.
Leuk om te weten is dat we het geluk hebben dat Mandy onze stagiaire met ons meeloopt tot februari 2023.
Mandy is inmiddels al een half jaar met ons aan het meelopen en begeleid een aantal kinderen en ouders.
Het is dus mogelijk dat jullie haar ook tegen komen.
Start schooljaar.
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Voor veel ouders iets om naar uit te kijken,
maar voor kinderen is dit weer wennen. Niet voor ieder kind is de overgang van zes weken vrij naar vijf dagen
school namelijk even makkelijk. Ieder kind is anders. Het ene kind heeft zin om naar school te gaan en zijn of
haar klasgenoten en leerkrachten te zien. Het andere kind heeft geen zin om naar school te gaan waar er ritme
en regels zijn.
Praat daarom met je kind over de leuke dingen die hij of zij doet of heeft gedaan op school, hierdoor krijgen ze
vaak (nog) meer zin om naar school te gaan. Vraag ook naar hetgeen wat je kind niet leuk vindt. Juist door te
praten over de minder leuke dingen op school, help je hem of haar uiting te geven aan vervelende gevoelens
en kan je hopelijk zorgen van je kind wegnemen.
De eerste weken op school kunnen vermoeiend zijn voor kinderen. Kinderen hebben tijd nodig om weer in het
ritme van school te komen. Als ouder is het verstandig om hier rekening mee te houden. Plan dus niet te veel in
na een schooldag, kinderen zijn dan vaak moe en hebben behoefte aan rust. Dit kun je merken aan boosheid,
verdriet of extra willen slapen. Plan een moment wat jullie uitkomt en probeer de tijd te nemen om de
schooldag van je kind te bespreken.
Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Is er thuis weinig geld om je kind te laten sporten of je kind te laten mee doen aan kunst & cultuur. Het
Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt daarbij! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld
en eventueel de benodigde attributen. Zo krijgen kinderen uit gezinnen waar weinig geld te besteden is, ook de
kans om lid te worden van een sportclub of een dans, muziek, kunst of theaterschool.
Je kunt als ouder of verzorger niet zelf een aanvraag indien bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. De aanvraag
kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten of op les.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie of
het lesgeld en de eventuele benodigde attributen. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de
bijdrage direct aan de sportclub of vereniging betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon
voor de attributen. Deze waardebon kan bij een winkel in de buurt ingeleverd worden. De Ouderen Kindadviseur is aangesteld als intermediair en daar kunt u terecht voor een aanvraag of verdere
informatie.
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met de
Ouder- en Kindadviseurs.
Bij deze school is Anne van Dijk betrokken als Ouder- en Kindadviseur.
Zij is te bereiken via: 06-30778552 of a.van.dijk@mee-az.nl

