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Keek op de week - week 41 

Bericht van de OuderRaad  

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s),   

Elk jaar helpt de Ouderraad (OR) de school met het organiseren van diverse activiteiten. Denk 

bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en kerstviering, het schoolfeest, het schoolvoetbaltoernooi en 

bijvoorbeeld de workshop van de Klankenkaravaan aan het begin van dit schooljaar. Om dit mogelijk 

te maken, vragen we u om een (vrijwillige) bijdrage.  

De ouderbijdrage is dit jaar gelijk gebleven aan vorig jaar en vastgesteld op 38 euro per kind en is 

vrijwillig. De school en de OR maken gebruik van het digitale betaalsysteem van WIS Collect. Dat 

betekent dat u per mail wordt benaderd en toegang krijgt tot uw eigen ouderportaal. De link naar uw 

eigen ouderportaal wordt automatisch verstuurd naar beide ouders/verzorgers die in het systeem 

staan. In uw ouderportaal kunt u kiezen om in één keer of in 2 termijnen te betalen via iDeal. Ook kan 

de vrijwillige bijdrage overgemaakt worden, dit kan op NL 44RABO0363512098 t.a.v. Kath. Ouderver. 

Het Startnest o.v.v. de naam/namen van uw kind(eren). Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage wel 

willen voldoen, maar is dit financieel lastig? Dan kunt u ook een kleiner bedrag overmaken. 

Daarnaast heeft u wellicht recht op ondersteuning vanuit de gemeente, zie ook de link.  

De mail met factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage wordt binnenkort verstuurd. De 2e termijn is 

rond 1 februari 2023. 

We kijken er naar uit ook dit jaar weer een aantal mooie activiteiten te kunnen organiseren voor de 

kinderen. 

Namens de kinderen bedankt!  

Sintha Sie (Penningmeester Ouderraad) 

Voor vragen kunt u mailen naar pmorstartnest@gmail.com 

Toegankelijkheid  

Vanaf maandag is het pad vanaf de Roland Holstlaan (langs de ‘berg’) afgesloten. We verzoeken jullie 

allen, en ook zeker de kinderen, om geen gebruik te maken van de modderpaden. Zo houden we de 

school een beetje netjes. Het goede nieuws is dat we dan over de nieuwe bestrating langs de Scheg 

kunnen (langs ‘Ben’). 

Verslagkring / leeskring 

Vandaag hebben de kinderen van groep 5 (en een aantal kinderen van groep 4) een blad 

meegekregen voor hun leeskring en voor hun verslagkring. Daarop staat de datum dat uw kind de 

lees- of verslagkring moet houden en wat de bedoeling is. Heeft u vragen, stel ze gerust aan de 

stamgroepleider.  

Snacks 

Het valt ons de laatste tijd op dat een aantal kinderen snoep en chocola mee naar school nemen. We 

willen u vragen om dit niet meer mee te geven. Vooral ook, omdat het zich als een soort olievlek 

verspreidt. Als één kind het meeneemt, willen andere kinderen het ook... We willen u vragen om 

gezonde snacks mee te geven. Wordt er toch snoep of chocola meegenomen dan gaat dat weer mee 

terug naar huis.  

https://www.uithoorn.nl/Home/Laat_geen_geld_liggen
mailto:pmorstartnest@gmail.com
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Jongensonderbroeken gezocht! 

In de onderbouw zijn we opzoek naar jongensonderbroeken voor in de kast met reserve kleding. Wie 

o wie heeft er thuis nog wat onderbroeken liggen die niet meer worden gebruikt? 

Startnest sportief bij de AKU scholierenveldloop 

Woensdagmiddag 5 oktober hebben Mairon, Jurre, Tassya, Harmony en Elvis meegedaan met de 

AKU Scholierenveldloop. Ze hebben 1.000 meter hardgelopen, een hele prestatie. 

Gefeliciteerd kanjers! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen 

De volgende spullen zijn op zoek naar hun eigenaar en kunnen komende week op het kantoor van 

Erik worden opgehaald, anders zullen wij ze afvoeren.  
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Maandag 10 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Konartel Gym We verzamelen om 8:25 uur bij de ingang van de Scheg, 

zodat we op tijd kunnen starten met gym. 

 

Dinsdag 11 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

 

Woensdag 12 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Ouders OR  Vergadering 2 van de OR 

 

Donderdag 13 oktober  

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vanochtend werkt Hannelore met Kiekendief en 

vanmiddag Roxan 

Hele school Themasluiting Om 14:15 uur is de themasluiting in de aula  

Paradijsvogel Stamgroepleider In de middag werkt Fernand met de kinderen van 

Paradijsvogel 

Groep 8 Schoolkeuze Informatieavond schoolkeuze groep 8 

 

Vrijdag 14 oktober 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Vakantie Vandaag start de herfstvakantie 

 

Herfstvakantie 

Volgende week, 17 t/m 21 oktober genieten we allemaal van een weekje herfstvakantie 

 

 


