
 
 

Keek op de week 

16 september 2022 

Keek op de week - week 38 

Bericht van de OuderRaad (OR) 

Twee weken geleden hebben wij, conform onze statuten, de agenda voor onze jaarvergadering 

gepubliceerd. 

Wellicht ten overvloede willen wij hierbij aangeven dat deze vergadering open is voor iedereen die 

meer wil weten over hetgeen de OuderRaad voor en op school doet. 

U bent dinsdag 20 september 2022 vanaf 20.00uur van harte welkom in de aula van ‘t Startnest. 

Typecursus - Rapido typen 

Dinsdagmiddag 27 september start de cursus. Deelnemers hebben bericht ontvangen. Er zijn 

nog een paar plekken. Dus heb je belangstelling? Neem zo snel mogelijk contact op. Meer 

info in info 01 van dit jaar. 

Schoolfoto’s 

Deze week zijn de kaarten van de schoolfoto’s uitgedeeld. Met behulp van de inlogcode en 

het wachtwoord op de kaart kun je via https://winkel.schoolfoto.nl/ de foto’s bekijken, een 

achtergrond kiezen en nog veel meer. 

Bril gezocht! 

Samir uit Maraboe is zijn bril met blauw montuur kwijt. Willen jullie even kijken of deze per 

ongeluk in de tas van je kind terecht is gekomen? Alvast bedankt! 

Gevonden voorwerpen 

Aan het einde van het vorige schooljaar is in Ijsvogel een spijkerjasje en een vest blijven 

liggen, vermoedelijk van een kind die nu in groep 3 zit gezien de maat. Het is t/m vrijdag 23 

september af te halen in IJsvogel.  

   

Dringende oproep vervoer voor Techniek driedaagse groep 7 & 8 

Dinsdag blijkt niet een goede dag te zijn om veel vrijwilligers te vinden. De eerste twee 

oproepen hebben ertoe geleid dat we 33 kinderen goedschiks kunnen vervoeren, nog 24 te 

gaan! Wanneer we op 23 september niet voldoende vervoer hebben moeten we deze 

excursie helaas afzeggen. Daarom nog een laatste poging: 

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,  de slechte bereikbaarheid van 

de locatie met openbaarvervoer en het aantal kinderen zijn we dringend 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. Natuurlijk mogen de volwassenen meegenieten van deze leuke 

activiteit.  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2022/09/info-01.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2022/09/info-01.pdf
https://winkel.schoolfoto.nl/


Ouders gezocht voor onderbouwuitje  

Op vrijdag 8 oktober gaan alle onderbouwgroepen naar het poppentheater in Amstelveen. 

Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die willen rijden. Bij alle groepen hangt een 

intekenlijst. We hopen op veel animo!  

Scholierenveldloop 

Vorige week heeft er een bericht in de Keek gestaan over de scholierenveldoop, helaas 

hebben wij nog niet veel enthousiaste inschrijven mogen ontvangen. Dus wilt u en/of uw 

kind meedoen aan de scholierenveldloop op 5 oktober geef u dan gauw op bij 

c.pronk@startnest.nl  

 

  

mailto:c.pronk@startnest.nl


Maandag 19 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

   

 

Dinsdag 20 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

   

 

Woensdag 21 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

   

 

Donderdag 22 september  

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Alle groepen Themasluiting Vandaag vindt vanaf 14.15 de eerste themasluiting van 

het schooljaar in de aula plaats. Alle ouders zijn van harte 

welkom! Zij kunnen aan de zijkant van de aula en boven 

plaatsnemen. We laten de vloer en de tribune voor de 

kinderen en teamleden. De trappen dienen vrij te blijven 

ivm brandveiligheid. 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Buitelgans Themasluiting Alle kinderen van Buitelgans doen vandaag een 

breinheldendans. Het zou leuk zijn als ze allemaal in het 

blauw, wit en rood naar school komen.  

 

Vrijdag 23 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

   

 

 

 


