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Keek op de week - week 06 

Informatie 
Ieder schooljaar geven wij de kinderen uit de midden- en bovenbouw een potlood, gum en oortjes. 

Wanneer dit kwijtraakt of kapotgaat, kunnen de kinderen nieuwe kopen bij hun stamgroepleider. Dit 

geldt natuurlijk niet wanneer de potloden of de gummen op zijn. Een potlood kost €0,10; een gum 

€0,05; en oortjes €1,50. Daarnaast krijgen ze op een bepaald moment ook een vulpen. Een nieuwe 

hiervan kost €3,00. De kinderen hebben geen spullen vanuit huis nodig op school, want alles is op 

school aanwezig. Etuis of dat soort dingen zullen wij dus ook altijd weer mee naar huis geven.   

Verkleedfeest 

Woensdag 22 februari is het verkleedfeest. De kinderen mogen dan verkleed naar school. Meer 

informatie in de info van dinsdag aanstaande.  

Atelier 

Vorige week stond in de Keek een oproep voor het opgeven voor de tweede ronde ateliers. Er is tot 

nu toe één aanmelding. De kinderen hebben genoten van de eerste ronde, helpen jullie om de 

tweede ronde mogelijk te maken? Voor meer info zie de Keek van vorige week. 

Schoolfeest 

Bedankt voor het meesparen van de eierdozen! We hebben er genoeg. We zijn nog op zoek naar 

schoongemaakte glazen potjes zonder etiket. Het formaat van de hoge olvaritpotjes of jampotjes 

zoeken wij.  

 

Fiets gezocht 

Peer uit Kiekendief is zijn fiets kwijt en heeft hem voor 

het laatst op het schoolplein gezien. Mochten jullie de 

fiets ergens zien of per ongeluk thuis hebben, horen we 

het heel graag. 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.  

 

 

 

 

 

 

  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/01/Keek-op-de-week-week-05.pdf
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Maandag 6 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school  Atelier Vandaag is de laatste dag om je op te geven voor het 

begeleiden van een atelier. Helpen jullie om de tweede 

ronde mogelijk te maken? Opgeven kan bij Simone, 

s.stolk@startnest.nl 

Groep 3 t/m 8 Gymschoenen Vanaf vandaag hebben wij de komende weken 

theaterlessen. De kinderen hoeven hiervoor geen 

gymkleren mee, maar wel gymschoenen. 

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    

Konartel Starten in de klas Vanwege de theaterlessen starten we de aankomende 

weken op maandag met de groep in de klas. 

 

Dinsdag 7 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Paradijsvogel Oude kleren Vandaag hebben we mozaïekles dus niet de beste kleren 

aan. 

 

Woensdag 8 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Groep 6 Kleurwedstrijd Alle groep 6 leerlingen moeten een fiets meenemen zodat 

we te fiets naar het gemeentehuis kunnen. 

 

We zij nog op zoek naar 2 ouders die kunnen helpen 

tijdens het fietsen. 

 

Donderdag 9 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Paradijsvogel Oude kleren  Vandaag hebben we mozaïekles dus niet de beste kleren 

aan. 

Hele school Rapport-

gesprekken 

Via de stamgroepleider ontvang je een uitnodiging om je 

aan te melden via Bookings. We rekenen erop alle ouders 

vandaag of dinsdag a.s. te spreken 

 

Vrijdag 10 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 
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Klik hier voor de Videt nieuwsbrief van 

februari 

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/01/Videt-nieuwsbrief-februari.pdf

