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Keek op de week - week 48 

 

Sinterklaasviering 

Aanstaande woensdag vieren wij op school Sinterklaas. De kinderen komen zoals gewoonlijk de 

stamgroep binnen en zullen dan met de stamgroepleider (als het weer het toelaat) naar buiten gaan 

om de Sint en Pieten te ontvangen. Natuurlijk bent u als ouder van harte welkom om ook te blijven 

kijken. Wij willen u dan wel vragen om achter de kinderen te gaan staan. Uw kind zal bij de 

stamgroepleider blijven. Op een gegeven moment zal het feest binnen verder gaan en kunt u niet 

mee naar binnen. De kinderen hebben deze dag geen tussendoortje en drinken nodig daar wordt 

voor gezorgd.  

 

Gevonden voorwerpen 

Ook deze week hebben we weer een paar 

voorwerpen gevonden. Ze kunnen komende 

week bij Erik op kantoor opgehaald worden, 

daarna zullen wij ze afvoeren.  

 

 

 

 

 

 

Kunstwerk bij de Scheg 

Op 22 november presenteerden 3 kunstenaars live in de Buurtkamer hun idee voor het kunstwerk 

dat buiten bij MFA De Scheg komt. De avond werd geopend door burgemeester Pieter Heiliegers. 

Na de presentaties werd officieel de aftrap gegeven voor het stemmen. De keuze voor het winnende 

idee, en dus het kunstwerk dat echt gemaakt zal worden, ligt namelijk bij iedereen die rond De 

Scheg woont of regelmatig bij De Scheg komt.    

Tot 6 december mag iedereen daarom stemmen op zijn of haar favoriet.    

Wordt het de metalen Scheggeboom met echte boom in het midden van 

kunstenaarscollectief Observatorium? De figuren die in draadstaal gemaakt zullen 

worden van 'Samen gedragen naar de top' door metaalkunstenaar Henk Biemans? 

Of de houten figuren van 'De Familie Scheg' van kunstenaarsduo ProArtsDesign?   

De voorstellen zijn te bekijken in de Buurtkamer van De Scheg (om de hoek bij de 

boekenkast) of online via deze link: 

https://www.uithoorndenktmee.nl/projecten+uithoorn/nieuwbouw+de+scheg/nieuws+de+scheg/23

53015.aspx?t=STEM-nu-op-jouw-favoriete-idee-voor-kunstwerk-De-Scheg  

 Kop 

Tekst 

 

  

https://www.uithoorndenktmee.nl/projecten+uithoorn/nieuwbouw+de+scheg/nieuws+de+scheg/2353015.aspx?t=STEM-nu-op-jouw-favoriete-idee-voor-kunstwerk-De-Scheg
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Bericht OKA - feestdagen 2022  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Hierbij weer even een bericht van de ouder-kindadviseurs. 
Als ouder-kindadviseurs lopen wij regelmatig rond op de scholen.  
Er is een andere sfeer voelbaar, de feestdagenperiode is weer begonnen!  
 
De Sint is weer in het land en wat een entree! Het is de aftrap voor de feestdagen en voor veel 
kinderen een spannende periode. Er zijn kinderen waarbij je niet zoveel merkt, maar er zijn ook 
kinderen die heftig kunnen reageren op al deze spanning. Ieder kind reageert op een andere manier. 
Sommige kinderen zijn heel moe of huilerig, andere kinderen zoeken ruzie of zijn boos, maar er zijn 
ook kinderen die vrolijk en enthousiast reageren. Geef ruimte voor emoties, leer ze dit op te vangen 

en zorg daarbij ook goed voor jezelf. Anders duurt het lang voor het 2 januari is 😉. 
 
Kijk goed wat bij jullie gezin past qua invulling van de feestdagen. Soms betekent dit andere keuzes 
maken dan dat je misschien eerst had verwacht. Probeer eens uit wat goed voor jullie is. Misschien 
dat dit jaar daar wat meer mogelijkheden voor biedt.  
 
Wij hopen dat u fijne feestdagen heeft en als cadeautje vanuit ouder-kindadviseurs 
hier wat tips voor de feestdagen: 

• Maak samen een feestdagenkalender zodat kinderen weten wanneer wat 
plaatsvindt. 

• Maak een lijstje met activiteiten die de kinderen en jij leuk vinden om te 
doen, zodat je op momenten van verveling (tijdens de kerstvakantie) altijd 
inspiratie op kan doen. 

• Ga niet geforceerd alles samen doen. Ieder zijn eigen ding doen is natuurlijk 
ook prima. 

• Geef ieder zijn eigen taakje tijdens de feestdagen (een iemand is 
verantwoordelijk voor het tafel dekken, de ander voor het uitserveren, etc.). 

 
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact 
opnemen met de ouder- en kindadviseurs. De ouder- en kindadviseur van deze school is: 

 
Anne van Dijk 
a.van.dijk@mee-az.nl 
06-30778552 
 

  

 

mailto:i.van.tongeren@participe.nu
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Maandag 28 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school OKA Vandaag is Anne, de ouder- en kindadviseur, aanwezig 

van 14:30 tot 16:00.  Wil je haar spreken maak dan een 

afspraak via 06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl of loop 

even langs in de teamkamer    

 

Dinsdag 29 november 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Paradijsvogel Stamgroepleider In de ochtend werkt Fernand met de kinderen van 

Paradijsvogel 

 

Woensdag 30 november 

 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Tussendoortje Vandaag vieren wij het Sinterklaasfeest. De kinderen 

hebben deze dag geen drinken of tussendoortje nodig.  

 

Donderdag 1 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school themasluiting Om 14.15 uur is er een themasluiting in de aula.  

 

Vrijdag 2 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Oeroeboeroe Stamgroepleider Vanochtend werkt Marlies met de kinderen van 

Oeroeboeroe. 
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