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Keek op de week - week 51 

 

Reminder - Verbindend gezag – ouderavond donderdag 12 januari  

Onderstaande stond 6 december in de info, maar brengen we heel graag nog even onder jullie 

aandacht.  

Zoals jullie wellicht al in de kalender hebben zien staan, vindt er op donderdag 12 januari 2023 een 

ouderavond plaats. We nemen jullie op die avond mee in Verbindend gezag. Verbindend gezag richt 

zich op de relatie tussen kind, school en ouders. Het zorgt ervoor dat we er samen voor zorgen dat 

iedereen hier fijn en veilig kan zijn. Het traject houdt zich dan ook voornamelijk bezig met de 

pedagogische kant van het schoolleven, er wordt gewerkt vanuit relatie en dat past goed bij ’t 

Startnest. Het team is in de zomervakantie gestart met verbindend gezag en wordt getraind door 

externe deskundigen.  

Juist ook als zaken nog niet goed gaan, als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld, 

zorgen we er samen (school en thuis) voor dat het kind kan herstellen en daarna weer goed kan 

hervatten in de groep. Dit betekent dat wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag heeft laten 

zien op school, het kind een herstelactie moet doen richting de benadeelde. Dit kan een 

medeleerling, de groep of een teamlid zijn. Bij een herstelactie kun je denken aan het maken van een 

tekening, het voorbereiden van een spel voor de groep, een sorry-strip etc., dit repertoire breidt zich 

steeds verder uit. De herstelactie zal passend zijn bij de gebeurtenis. Jullie worden als 

ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van het incident en we vertrouwen erop dat jullie je kind 

helpen de herstelactie voor te bereiden, dat gebeurt namelijk in de eigen tijd. Op deze manier weet 

het kind dat we het getoonde gedrag onacceptabel vinden en we niet opgeven, maar er juist voor 

hem/haar zijn. Samen zorgen we voor herstel. Omdat we dit op school nu al inzetten, zal de 

stamgroepleider mogelijk al een beroep op deze samenwerking met jullie doen. Op 12 januari 

aanstaande vertellen we er graag meer over. Omdat dit een belangrijk onderwerp is en een groot 

onderdeel van ons onderwijs, vertrouwen we erop dat er van ieder gezin ten minste één 

ouder/verzorger aanwezig is. De precieze tijd volgt nog. 

Knijsterbek komt in actie voor het Prinses Maxima Centrum  
Tekst geschreven door Tobias, namens Knijsterbek 

Zoals u misschien weet strijdt Radio 538 tijdens Missie 538 

voor de komst van een speciale clean room in het Prinses 

Maxima centrum, waarin afweercellen van kinderen worden 

geprogrammeerd om kanker aan te vallen. Daarmee kan de 

overlevingskans van kinderen worden vergroot, met minder 

schade op de lange termijn.  

Knijsterbek heeft een eigen missie opgezet voor missie 538. Zij hebben uw hulp hard nodig. Na de 

musical op woensdagochtend zal Knijsterbek eigen gemaakte spullen voor dit goede doel verkopen. 

Alle opbrengsten doneren zij aan missie 538.  

Zij hebben hiervoor hun eigen missie gestart op de website van radio 538. U kunt deze bereiken via 

de link https://www.starteenactievoormissie538.nl/team/knijsterbek  Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn om iets te kopen en toch willen doneren dan kunt u via bovenstaande link een 

donatie doen.  
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Kranten 

In januari hebben de midden- en bovenbouw gastelessen mozaïek daarvoor zijn wij op zoek naar 

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

 

Eierdozen 

Voor het schoolfeest in maart zijn wij op zoek naar kartonnen eierdozen. Spaart u met ons mee? 

Lever ze in bij de stamgroepleider van uw kind.  

Kerstviering 

Op woensdag 21 december is de kerstviering. De deuren van school 

gaan open om 16.45 uur en de avond start om 17.00 uur. Wij 

starten deze avond met een spetterende kerstmusical. De 

kerstmusical wordt op dit moment met groepjes kinderen 

ingestudeerd onder leiding van Shanna van Elleswijk. Vervolgens 

gaan we in de stamgroepen uiteen om te genieten van het 

kerstdiner. 

Ieder kind heeft een eigen beker, bord en bestek (voorzien van naam) nodig. Deze moeten 

woensdagochtend 21 december op school zijn, zodat de tafel vast gezellig gedekt kan worden. 

Het feest is ‘s avonds alleen voor de kinderen en de leerkrachten. Alle ouders, opa's, oma's enz. die 

willen komen kijken naar de kerstmusical zijn van harte welkom op woensdag 21 december om 11.00 

uur. Voor de ouders organiseert de ouderraad (OR) woensdagavond 21 december vanaf 18.00 uur 

een hapje en een drankje op het schoolplein. U bent van harte welkom!  

De avond eindigt voor de kinderen om 19.00 uur. We zullen dan de school weer openen en 

vervolgens mogen alle ouders hun kinderen ophalen uit de klas. We kijken uit naar een gezellig 

kerstfeest!  

Kerstmusical 

Doet uw kind mee aan een dans of in het koor met de kerstmusical dan zou het fijn zijn als uw kind in 

kerstkleding komt. Voor de ochtend mag het ook meegegeven worden, zodat uw kind zich kan 

omkleden. Dan graag wel in een plastic zak voorzien van naam. De kinderen van het koor mogen ook 

allemaal een kerstmuts meenemen.  

Tafels 

Begin december zijn we vergeten de tafeltoets met groep 5 te doen. Op 11 januari zullen wij hem 

weer afnemen.  

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.  
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Maandag 19 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Knijsterbek Topotoets Omdat Knijsterbek vrijdag 16 december niet op school 

was, wordt de topotoets voor hen op maandag 19 

december gehouden.  

 

Dinsdag 20 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Fernand met de kinderen van Kiekendief 

 

Woensdag 21 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Kerstmusical Om 11.00 uur voorstelling voor ouders, opa's, oma's enz. 

Hele school Kerstdiner Alle kinderen moeten 's ochtends een bord, beker en 

bestek meenemen, voorzien van naam, voor het 

kerstdiner.  

Hele school Kerstviering Om 16.45 uur gaan de deuren open, want om 17.00 uur 

start de kerstviering voor de leerlingen. Om 19 uur 

kunnen de kinderen weer opgehaald worden. We laten in 

het donker geen kinderen alleen naar huis gaan, dus we 

verwachten dat alle kinderen worden opgehaald.  

Ouders/ 

verzorgers 

 Voor de ouders organiseert de ouderraad (OR) 

woensdagavond 21 december vanaf 18.00 uur een hapje 

en een drankje op het schoolplein. Jullie zijn van harte 

welkom!   

 

Donderdag 22 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 

Vrijdag 23 december 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Kersttruien We nodigen iedereen uit om in kersttrui naar school te 

komen. Dat wordt vast een gezellig en kleurrijk geheel! 

Onderbouw Speelgoed-

ochtend 

Vandaag mogen de kinderen speelgoed mee naar school! 

Liefst iets stevigs dat niet het favoriete speelgoed is van 

uw kind.  

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Groep 5 t/m 8 Lesvrij Alle leerlingen hebben vanaf 11:45 uur kerstvakantie 

 


