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Keek op de week - week 05 

Ateliers ronde 2 

Na de succesvolle ervaringen met de eerste ronde ateliers, gaan we in maart een tweede ronde 

ateliers starten. Door het organiseren van ateliers willen we de leerlingen de mogelijkheid bieden om 

vanuit hun talenten en interesses keuzes te maken uit een rijk aanbod van activiteiten. Om dit 

wederom te kunnen realiseren is, naast de inzet van de stamgroepleiders, de inzet van begeleidende 

volwassenen onmisbaar. Dit kunnen naast ouders, natuurlijk ook belangstellende opa's, oma's, 

tantes, ooms of buren zijn.  

Deze serie ateliers betreft 5 woensdagochtenden van 11.00 tot 12.00 uur op 8 maart, 15 maart, 22 

maart, 29 maart en 5 april. In dit uur werk je 4 keer met dezelfde groep kinderen (maximaal 10) aan 

het atelier en zorgen ze met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte. Het laatste atelier (van 5 

april) zal worden gebruikt om aan de rest van de school te presenteren waar de kinderen die 4 

weken aan hebben gewerkt.  

Om op ideeën te komen staan hieronder enkele tips; bakken, hout- of metaalbewerking, natuurpad, 

sport(trainingen), creatieve vakken (schilderen, textiel, beeldhouwen etc.), computeractiviteiten 

(programmeren), techniektoren of plustoren, muziek, dans, fotograferen, toneel, vreemde taal, 

kalligraferen, kunsteducatie, schaken/dammen, enz.  

Laat weten wat je mogelijkheden zijn voor deze periode. Opgeven kan via een e-mail aan Simone 

Stolk s.stolk@startnest.nl. Geef hierbij aan wat je eigen naam is, wat de naam en stamgroep van je 

oudste kind (op school) is, welke activiteit je wil gaan doen, welke materialen je hiervoor nodig hebt 

en voor welke leeftijdsgroep de activiteit geschikt is (onderbouw/middenbouw/bovenbouw of een 

combinatie hiervan).  

Omdat we al direct na de voorjaarvakantie gaan starten willen we de aanmeldingen graag uiterlijk 6 

februari ontvangen. Geef je op en maak dit project mogelijk.  

Groep 5 op vrijdagmiddag 

Naast lezen, Engels, verkeer, werkwoorden en redactiesommen is er op vrijdagmiddag ook tijd voor 

creatieve opdrachten! 
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Weekendactiviteit in de natuur 

Sinds dit schooljaar geeft Gijs van Veenendaal, vader van Jesper uit Oeroeboeroe, natuurlessen op 

woensdag. De groepen gaan onder leiding van Gijs in gesprek over veranderingen in de natuur, 

duurzaamheid, verschillende bomen en planten etc. Ook gaan ze lekker naar buiten om de natuur te 

ontdekken. Gijs attendeerde ons op onderstaande activiteit aanstaande zaterdag 28 januari. En 

omdat we zien hoeveel kinderen genieten van de natuurlessen, brengen we dit graag nog even onder 

jullie aandacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorleesontbijt 

Vandaag krijgen de kinderen een ontbijt op school. Tijdens het ontbijt worden ze gezellig 

voorgelezen. Het ontbijt wordt geregeld door de ouderraad.  

Rapportmappen 

We zijn allemaal druk bezig met het schrijven van de rapporten. Van nog niet alle kinderen is hun 

rapportmap op school. Graag meegeven naar school.  

Hoofdluis 

In twee stamgroepen is inmiddels hoofdluis geconstateerd. Helpt u mee ervoor te zorgen dat het niet 

verder verspreidt? Controleer het haar van uw kind alstublieft regelmatig. Hoofdluis | RIVM 

 

  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Gymkleding-/schoenen onderbouw 

In de onderbouw zien we nog steeds veel kinderen zonder (passende) gymschoenen en/of 

gymkleding. Wilt u de gymtas van uw kind komende week even controleren en indien nodig voorzien 

van de nodige spullen? Alvast bedankt.  

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. Willen jullie af en toe een kijkje nemen? De gevonden 

voorwerpen liggen op de kast aan je linkerhand wanneer je de school binnenkomt. 

 
 

 

Ouder- en kindadviseurs – Nieuwsbrief 

In de bijlage de nieuwsbrief van de  

Ouder- en kindadviseurs. 
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Maandag 30 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

   

 

Dinsdag 31 januari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Themaopening 8:30 in de aula 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werken Hannelore en Fernand met de kinderen 

van Kiekendief 

Oeroeboeroe en 

Kiekendief 

Mozaïekles Vanwege de Mozaïekles is het verstandig om uw kinderen 

niet de beste kleren aan te trekken. 

Paradijsvogel Stamgroepleider In de ochtend staat Evert voor de groep. 

 

Woensdag 1 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Groep 5 Tafeltoets  

Onderbouw Mediawijsheid Vanuit Bibliotheek Amstelland wordt er vandaag in de 

onderbouw een les verzorgd over mediawijsheid.  

 

Donderdag 2 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werken Hannelore en Roxan met de kinderen 

van Kiekendief 

Paradijsvogel en 

Kraanvogel 

Mozaïekles Vanwege de Mozaïekles is het verstandig om uw kinderen 

niet de beste kleren aan te trekken. 

Onderbouw  Poetsinstructie Vandaag krijgen de kinderen poetsinstructie van een 

tandarts in opleiding. Dit past mooi bij ons thema ‘Mijn 

lichaam’!  

 

Vrijdag 3 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

De hele school Voorleesontbijt Vandaag ontbijten de kinderen op school. 
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Ingezonden 
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