
    
 OR nieuws november 2022 

 

Nieuws van de Ouderraad (OR) 

Gedurende het gehele schooljaar helpt de OR de school met het organiseren van verschillende 

activiteiten. De OR kan dit niet alleen, wij zijn heel blij met alle enthousiaste hulpouders die zich 

hebben opgegeven doormiddel van het hulpouderformulier. Niet alleen dankzij uw hulp maar ook  

dankzij uw bijdrage kunnen wij alle activiteiten mogelijk maken. Mocht u de bijdrage nog niet hebben 

voldaan, maar dit wel willen doen dan kan dit via de link die binnenkort wordt verstuurd.  Inmiddels 

hebben de eerste activiteiten van het schooljaar plaatsgevonden.  

AKU Scholierenveldloop ( 5 oktober) 

Woensdagmiddag 5 oktober was de OR aanwezig om de hardloopkanjers te voorzien van een hapje 

en een drankje na het lopen van de AKU scholierenveldloop. Mairon, Jurre, Tassya, Harmony en Elvis 

hebben 1.000 meter hardgelopen, een hele prestatie! Wij kijken uit naar volgende jaar en hopen dan 

op nog meer deelnemers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek ( 5 – 16 oktober) 

Gi-Ga-Groen was het thema dit jaar van de Kinderboekenweek.  
 
Voor de boven-en middenbouw zijn er twee schrijvers langsgekomen, één voor 
de middenbouw en één voor de bovenbouw. Charlotte Doornhein heeft 
voorgelezen en is op bezoek geweest in de middenbouw, bekend van 'de 
Droomkoffer' en 'de roep van Shoco'. En Tjerk Noordraven was op visite bij de 
bovenbouw, bekend van 'Meester Spion' en 'Monster Zoo'.  
 
Voor de onderbouw zijn er voorleesmomenten georganiseerd, waarbij ouders 
van 't Startnest hebben voorgelezen uit de Kinderboekenweekboeken of boeken 
die met het thema te maken hadden.  
 
  



 
 

Volgend jaar zal een nieuwe activiteit worden georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek, maar dit 
houden we nog even geheim.  
  
Tip: Vanaf 10 februari 2023 is de klassieker Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon te koop voor maar 
€2,99 per boek. Het zal een speciale uitgave zijn voor de actie Geef een boek Cadeau. Zorg dat dit 
boek niet ontbreekt in de boekenkast van uw kind.  
 

OuderRaad activiteiten schooljaar 2022-2023 (periode november-januari) 

 

Volverwachting klopt ons (kerst)hart 

De OR is op dit moment druk bezig met het voorbereiden van Sinterklaas en Kerst. Alle hulpouders 

hebben inmiddels een mail ontvangen. Het beloven weer spannende en leuke activiteiten te worden. 

Wij hebben er zin in! 

Groetjes de OR 

Barbara, Bonita, Brenda, Chaska, Chantal, Dimphy, Karin, Kirsten 

Maddie, Saskia, Stefanie, Sintha en Susan. 

OR@startnest.nl 
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