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Keek op de week - week 03 

 

Ouderavond – Verbindend Gezag 

Bedankt voor de geweldige opkomst gisteravond! Wat een positieve en inspirerende avond zo 

samen. Vanmorgen hebben we de kinderen jullie boodschappen voorgelezen en ze waren zo blij 

verrast. Dank jullie wel! Jullie krijgen binnenkort nog een terugkoppeling over deze avond. 

Schoolfeest 

Voor het schoolfeest zijn wij op zoek naar lege kartonnen eierdozen en schoongemaakte glazen 

olvaritpotjes. Zouden jullie mee willen sparen en ze willen inleveren bij de stamgroepleider van uw 

kind.  

Voorleesontbijt 

Welke middenbouwouders zouden tijdens het voorleesontbijt 3 februari in kleine groepjes in de 

stamgroep van hun kind willen voorlezen? Lijkt het u leuk of misschien een opa, oma, oom, tante 

etc., geef u dan op bij de stamgroepleider van uw kind. We hopen op flink wat ouders 😊  

Gevonden voorwerpen 

Ook deze week hebben we weer een aantal voorwerpen gevonden. Ze kunnen de volgende week bij 

Erik op kantoor opgehaald worden, daarna zullen wij ze afvoeren.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Missie 538  
In Knijsterbek kwamen we op het idee om mee te doen aan Missie 538. 
We zijn een week hard bezig geweest. Zoals kerststukjes, armbandjes en sleutelhangers maken en 
hebben deze verkocht in de laatste week voor de kerstvakantie.  
We hebben in totaal 76,86 euro opgehaald. Zo komen er meer bloedkamers om kinderen met kanker 
te helpen. In ons land krijgen elk jaar 600 kinderen tussen 0 en 18 jaar een vorm van kanker.  
We zijn blij met uw donatie. 
Vriendelijke dank namens Knijsterbek 
 
Verkeer groep 7 

De kinderen van groep 7 krijgen in de komende weken een cursus verkeer om zich klaar te stomen 

voor het theoretische verkeersexamen van eind maart. Naast de lessen op school zullen er ook 

oefenbladen mee naar huis komen. Een uitgelezen kans om thuis de regels nog eens in de praktijk 

goed toe te passen. In juni zal het praktische verkeersexamen in de gemeente Uithoorn plaatsvinden. 

https://www.starteenactievoormissie538.nl/teams/knijsterbek
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Cito leerling in beeld 
De komende 2 weken zullen de midden- en bovenbouwkinderen diverse toetsen doen in het kader 
van het leerling volgsysteem “leerling in beeld”. Lees hier meer. 
 

Maandag 16 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

 

Dinsdag 17 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

 

Woensdag 18 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Ouders OR OuderRaad vergadering 4 

 

Donderdag 19 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 

Vrijdag 20 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

 

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/01/cito-folder-de-groei-van-je-kind-in-beeld.pdf

