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Keek op de week - week 49 

 

Wc-rolletjes middenbouw 

Denkt u nog aan wc-rolletjes voor de middenbouw? Volgende week starten we met de kerstknutsels 

en dan willen we ze graag in de middenbouw gebruiken. Ze mogen bij elke middenbouwstamgroep 

ingeleverd worden. 

Oude kranten 

Na de kerstvakantie krijgen de midden- en bovenbouw mozaïek lessen. Daarvoor zijn wij op zoek 

naar oude kranten. Heeft u uw krant uit, lever hem dan vooral in bij de stamgroepleider van uw kind.  

 

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.  

 

 

 

 

 

Hulpouderformulier 

Vorige week hebben alle kinderen van 

Paradijsvogel een hulpouder formulier gekregen. Helaas heb ik er pas twee terug gekregen. Zou u 

hem zo spoedig mogelijk kunnen invullen, zodat we met de hulp kunnen starten. Dat lijkt ons erg fijn 

en gezellig! 

Gymkleding onderbouw 

Nog niet alle kinderen in de onderbouw hebben een gevulde gymtas. Kunt u zorgen 

voor gymschoenen, een korte broek en een T-shirt? Bedankt alvast!  

  



 
2 

Maandag 5 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Konartel Gymles Omdat de gymles wordt aangepast, start Konartel in de 

stamgroep.  

Bovenbouw Gymschoenen Omdat we vandaag geen reguliere gymles hebben, 

hoeven de kinderen uit de bovenbouw alleen een 

schoenenwissel te doen wanneer we in de gymzaal van 

een circuitje gaan genieten.  

 

Dinsdag 6 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Themaopening Vandaag wordt het nieuwe thema om 8.30 uur geopend 

in de aula.  

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Paradijsvogel Stamgroepleider In de middag werkt Fernand met de kinderen van 

Paradijsvogel 

 

Woensdag 7 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

 

Donderdag 8 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Bovenbouw Topotoets Tegel 4. Huiswerkblad is meegegeven.  

Onderbouw Screening GGD Vandaag worden alle kinderen die geboren zijn in 2017 

gescreend door de GGD.  

 

Vrijdag 9 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 


