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Keek op de week - week 45 

OuderRaadnieuwsbrief 

De OuderRaadnieuwsbrief heeft net de info van deze week niet gehaald. Maar in een aparte bijlage 

bij deze Keek kun je het nieuws lezen. 

Deur open 

Voor de kinderen en ouders van ’t Startnest gaat de deur ’s ochtends om 8.20 uur open. Nu 

peuterspeelzaal ’t Overstapje vaker binnen verzamelt gaan die ouders en kinderen regelmatig iets 

eerder naar binnen. De Startnesters wachten buiten tot de deur opengaat.   

Werkzaamheden Scheg 

Door de laatste werkzaamheden rond de Scheg is de school maandag en dinsdag niet bereikbaar via 

de Scheg en donderdag en vrijdag geldt dit voor de Roland Holstlaan.  

Plastic fles(je) mee - onderbouw 

Voor de lampionnen hebben alle kinderen van de onderbouw maandag een plastic fles nodig. Het 

mogen grote flessen (1,5 liter) zijn, maar ook kleinere flesjes (0,5 liter) zijn goed.   

Reservekleding - onderbouw 

Mocht u thuis nog jongens onderbroeken hebben liggen die te klein zijn geworden, ontvangen wij ze 

graag om de reservevoorraad aan te vullen. De onderbroeken mogen ingeleverd worden bij de 

stamgroepleiders van de onderbouw.   

Gevonden voorwerpen 

Ook deze week zijn er weer een aantal gevonden voorwerpen. Ze zijn deze week op het kantoor van 

Erik op te halen daarna zullen wij ze afvoeren.  

 

 

 

 

 

  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2022/11/OuderRaad-nieuws-november-2022.pdf
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Maandag 7 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

 

Dinsdag 8 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Fernand met de kinderen van Kiekendief 

Maraboe Gesprekken Voor Maraboe zijn er vandaag voortgangsgesprekken 

 

Woensdag 9 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Ateliers Vandaag is de laatste dag voor het inschrijven voor 

begeleiding bij de ateliers! Informatie hierover staat in 

info 03. Opgeven kan bij Simone, s.stolk@startnest.nl  

IJsvogel Voorlezen  Vandaag komt Nicole vanuit Bibliotheek Amstelland 

voorlezen aan de kinderen om 8.30. Alle ouders zijn van 

harte welkom en mogen na het voorlezen blijven om 

vragen te stellen aan Nicole. 

 

Donderdag 10 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Fernand met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Sluiting Vandaag is er een thema-sluiting om 14:15 uur 

Hele school Gesprekken Vandaag zijn er voortgangsgesprekken.  

 

Vrijdag 11 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 

Herinnering: woensdag 16 november is een studiedag voor het team. De kinderen zijn vrij. 
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