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Keek op de week - week 04 

 

Gymvacature 

Helaas heeft Nerma Preljevic te kennen gegeven te stoppen met haar werkzaamheden als vakdocent 

gym op 't Startnest. De combinatie met haar werkzaamheden voor de groep op een andere school, 

bevalt haar niet zo goed als gehoopt. Maandag 30 januari as. is haar laatste dag. Dit betekent dat we 

nu opnieuw voor twee dagen een vacature hebben voor een vakdocent gym. Wij zoeken uiteraard 

verder naar een vaste invulling én onderzoeken tussenoplossingen. Gooien jullie ook weer een 

balletje op in jullie sportieve netwerk? Alvast bedankt! 

Schoolfeest 

Voor het schoolfeest zijn wij op zoek naar schoongemaakte glazen olvaritpotjes (of iets van dat 

formaat). Zouden jullie mee willen sparen en ze willen inleveren bij de stamgroepleider van uw kind.  

Voorleesontbijt 

Welke onder- en 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. De laatste tijd merken we dat de 

gevonden voorwerpen steeds meer worden. Wilt u af 

en toe een kijkje nemen. De gevonden voorwerpen 

liggen op de kast aan u linkerhand wanneer u de 

school binnenkomt.  

 

Uitnodigingen verjaardagspartijtjes 

We willen jullie vragen om 

uitnodigingen voor 

verjaardagspartijtjes uit te delen 

na schooltijd buiten om grote 

teleurstellingen bij niet 

uitgenodigde kinderen te 

voorkomen. Dank alvast!  

 

Thema mijn lichaam onderbouw 

Voor het thema ‘mijn lichaam’ zijn we in Buitelgans 

op zoek naar doktersspullen om mee te spelen, graag 

voorzien van naam. Ook doktersverkleedkleren zijn van harte welkom! Voor de gehele onderbouw 

zijn we verder op zoek naar ouders die vanuit hun beroep iets willen vertellen over dit thema. Laat 

het graag weten aan ons als u iets hierin kunt betekenen! 
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Maandag 23 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

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 24 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werken Hannelore en Fernand met de kinderen 

van Kiekendief 

 

Woensdag 25 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Voorlezen Vandaag starten officieel de nationale voorleesdagen 

 

Donderdag 26 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werken Hannelore en Fernand met de kinderen 

van Kiekendief 

Hele school Themasluiting Om 14.15 uur is er een themasluiting in de aula 

 

Vrijdag 27 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 
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Ingezonden 

STAP 4 DAGEN DE MAGIE VAN DE SCHOUWBURG AMSTELVEEN BINNEN 

Theater inspireert, bevordert de creativiteit en zorgt voor vernieuwing. Theater brengt een lach en 

een traan en biedt een uitlaatklep voor boosheid of verdriet. Ook volgens De 

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is het officieel: het actief of passief beleven van kunst 

bevordert de gezondheid. 

De Musical4daagse is een uniek project dat kinderen vanaf zes jaar stimuleert hun eigen talenten te 

ontwikkelen. Met iedere groep maken de docenten binnen vier dagen een musical. 

Deze voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar weer even stralen op het toneel van het 

theater. 4 dagen zingen, dansen en acteren met een echte voorstelling voor publiek.  

De Musical4daagse is voor iedereen vanaf 6 t/m 12 jaar en je hebt geen ervaring nodig. Theater is 

voor ieder kind.  

Zie jij jezelf daar al staan? 

Kriebels in je buik… Nog 1 minuut en dan sta jij op het toneel in de spotlights. Het publiek kijkt naar je 

en het is muisstil… En dan, het applaus… Het lijkt wel magisch.  

Kinderen die heel graag mee willen doen maar vanwege financiële middelen niet mee kunnen doen, 

kunnen een aanvraag doen via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarnaast is er ook nog Het 

Musical4daagse Fonds. Een aanvraag hiervoor kan naar jeroen@musical4daagse.nl 

www.musical4daagse.nl/amstelveen 

Wat is belangrijk om te weten? 

- 28 februari t/m 3 maart 2023 Schouwburg Amstelveen 

- 09:00 tot 14:00 

- 6 t/m 12 jaar 

- 4 dagen zingen, dansen en acteren 
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