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Keek op de week - week 39

Looproutes naar school
Komende week starten er werkzaamheden aan het pad tussen school en de Roland
Holstlaan (langs de berg ). Via die route zijn we dan minder goed bereikbaar. Vanuit het
park en langs de Scheg aan de Solidoe kant zijn we wel bereikbaar. Mogelijk is ook het pad
langs de voorkant van de Scheg te gebruiken. Let goed op wat wel en niet kan. Nog heel
even en dan is het klaar.
Gevonden voorwerpen
Ook deze week zijn er weer spullen blijven liggen. Die kunnen komende week afgehaald
worden in het kantoor van Erik en Hannelore. Daarna zullen wij ze afvoeren.

Onderbouw
Thema
Vanaf dinsdag starten wij in de onderbouw met een nieuw thema dat in het teken staat van
de herfst. We krijgen echte champignons in de klas! We gaan kijken hoe dit groeit en daar
meer over leren. Maar we gaan natuurlijk meer leren over de herfst, hierbij vragen wij uw
medewerking voor de volgende benodigdheden.
Benodigdheden:
•
•
•

Eikeltjes, kastanjes, dennenappels, mooie herfstblaadjes (hier kunnen wij mee
knutselen en bomen nabouwen bijvoorbeeld)
Voor de huishoek: regenjas, laarzen, paraplu
Bolletjes wol in verschillende kleuren

Namens de onderbouw alvast dank!
Gymnastiek onderbouw
Niet alle kinderen hebben nog de benodigde gymschoenen of –kleding in hun gymtassen.
Zonder gymschoenen gaan de kinderen op hun blote voeten naar de zaal en dat vindt niet
iedereen even fijn helaas.

Amstelveens Poppentheater vrijdag 7 oktober
Voor de voorstelling ‘Reismus’ zoeken wij nog ouders die willen rijden. Wij vertrekken om
9.00u, de voorstelling begint om 9.30u en indien gewenst kunt u bij de voorstelling blijven.
Bij de deuren van de klaslokalen hangen inschrijflijsten. Wij hopen natuurlijk dat wij 7
oktober met zijn allen kunnen gaan!
Scholierenveldloop
Laatste oproep voor de inschrijvingen van de scholierenveldoop! Lijkt het u en/of uw kind
leuk om mee te doen aan de scholierenveldloop, schijf u dan voor woensdag 28 september
in bij: C.pronk@startnest.nl
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.
Gymnastiek in de bovenbouw
Voor de gymnastiek in de Scheg op maandag hebben de kinderen een sportbroek en shirt en
gymschoenen nodig. Wanneer kinderen deze vergeten zullen zij niet deelnemen aan de les
en tijdens de gymles werken in een andere stamgroep. Tijdens de les wordt er verwacht dat
de kinderen geen sieraden dragen en lange haren moeten in een staart.
Techniek 3 daagse
We hebben genoeg vervoer zodat de kinderen van groep 7 & 8 op dinsdagochtend 27
september naar de Techniek Driedaagse kunnen. We bedanken iedereen die zich heeft
aangemeld om toffe evenement mogelijk te maken.
We verzamelen dinsdagochtend om 8:15 u. op het schoolplein bij de eigen
instructieleerkracht. We vertrekken om 08:20 richting Aalsmeer. Het is met de auto een kort
ritje maar we moeten ons op tijd aanmelden. Kom dus op tijd!
Veiligheid in de auto
Personen vanaf 1 m 35 mogen zonder zitje gebruikmaken van de driepuntsgordel op zowel
de voorstoel als op de achterbank. Wanneer een kind die lengte nog niet heeft bereikt
verwachten we dat er een zittingverhoger wordt meegegeven zodat de kinderen veilig in de
auto kunnen.

Kledingadvies/voorschrift:
•
•
•

Warme kleding en stevige schoenen die tegen een stootje kunnen.
Vanwege de veiligheid moeten lange haren in een staart en mogen er geen lange
kettingen of sjaals worden gedragen.
Tas mee, om eventuele werkstukken in te vervoeren.

Verloop van het bezoek Techniek Driedaagse
De Techniek Driedaagse vindt dit jaar plaats bij Van Vliet Containers, Rietwijkeroordweg 33
in Aalsmeer. Hier krijgen de leerlingen workshops van bedrijven uit de branches Bouw,
Metaal & Kunststof, Installatietechniek, ICT & Nieuwe Media, Robotica, Automotive &
Logistiek, Maritiem en nieuw dit jaar: het Duurzaamheidsplein.
Elke groep bezoekt een half uur een workshop bij een van de branches. Na een half uur
schuift de groep door naar een volgende branche. Tijdens het laatste halfuur kunnen de
kinderen vrij rondlopen en individueel meedoen aan een extra workshop.
Foto’s en publicatie
De organisatoren van dit evenement maken graag foto’s van de kinderen die vol overgave en
enthousiast meedoen aan de workshops. Deze foto’s kunnen mogelijk gepubliceerd worden
op sociale media en in kranten of websites. Geef uiterlijk maandag a.s. aan de
stamgroepleider door wanneer je geen toestemming hiervoor geeft. Bij geen bericht gaan
wij ervan uit dat je geen bezwaar maakt.
Hebben de kinderen na dit bezoek er nog geen genoeg van gekregen of ben je zelf
nieuwgierig dan is er een openavond op 29 september van 17:00 tot 20:30 u. op dezelfde
locatie. Iedereen is van harte welkom.

Informatieavond Netwerk HB
Het netwerk HB organiseert op 4 oktober een
avond voor scholen en ouders. Tijdens deze
avond zal Tijl Koenderink een lezing houden.
Meer informatie in bijgaande flyer.

Uithoorn voor Elkaar
Uithoorn voor elkaar heeft weer een bewaarkrant
uitgebracht met alle mogelijke informatie. Hier kun je alles
nog eens rustig nalezen.

Maandag 26 september
Stamgroep
Kiekendief
Groep 3

Onderwerp
Stamgroepleider
Stamgroepleider

Konartel

Gym

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief
Groep 3 krijgt leesbladen mee om thuis te oefenen.
Thema 1 en week 1 van thema 2
We starten zoals elke maandag in de Scheg met gym. We
verzamelen om 8:25 uur bij de ingang van de Scheg, zodat
we op tijd kunnen starten met gym.

Dinsdag 27 september
Stamgroep
Kiekendief
Jaarlaag 7 & 8

Onderwerp
Stamgroepleider
Techniek
3-daagse

Hele school

Thema opening

Inhoud
Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief
Jaarlaag 7 en 8 zijn in de ochtend naar Aalsmeer voor de
techniek 3 daagse.
Kom op tijd want we verzamelen om 8:15 u. op het
schoolplein.
Om 12:45 uur starten we met de opening in de aula

Woensdag 28 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief

Donderdag 29 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Fernand met de kinderen van Kiekendief

Vrijdag 30 september
Stamgroep
Kiekendief

Onderwerp
Stamgroepleider

Inhoud
Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief

Let op: volgende week woensdag, 5 oktober, is er een studiedag voor het team en zijn de
kinderen vrij

