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Keek op de week - week 50 

 

Materiaal voor ateliers gezocht 

Voor aanstaande woensdag hebben we nog dennen- en hulsttakken 

nodig voor het maken van 10 kerststukjes. Wie kan ons hieraan 

helpen? Graag een mailtje naar m.nooter@startnest.nl en de spullen 

mogen uiteraard ook al eerder mee naar school dan woensdag. Alvast 

bedankt!  

Tafels 

Deze week zijn wij met groep 4 gestart met de tafels. Uit ervaring 

weten wij dat kinderen de tafels het beste kunnen onthouden als er 

met regelmaat thuis wordt geoefend. En de tafels kennen, helpt bij 

heel veel rekensommen. Wij willen u dus vragen om met uw kind te 

oefenen. Begin met de tafels van 1,2,5 en 10. Als deze er goed in 

zitten (ook door elkaar), pakt u er steeds opvolgend een tafel bij 

dus die van 3,4,6,7,8 en 9. Over een tijdje zullen we de eerste 

tafeltoets afnemen. Alvast bedankt voor jullie hulp!  

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 

Alle ouders van de middenbouw hebben enige tijd geleden een 

hulpouder formulier gekregen. Helaas zijn er nog niet zoveel 

formulieren terug gekomen. Zou u hem zo spoedig mogelijk kunnen 

invullen, zodat we met de hulp kunnen starten. Dat lijkt ons erg fijn 

en gezellig! 
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Maandag 12 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Geboren 2017 

en groep 4/5 

Meten/wegen GGD aanwezig 

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 13 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Groep 4/5 Meten/wegen GGD aanwezig 

 

Woensdag 14 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

 

Donderdag 15 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

 

Vrijdag 16 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Bovenbouw Topotoets Vandaag heeft de bovenbouw een topotoets over tegel 5 
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