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Keek op de week - week 07 

Ateliers 
De afgelopen twee weken stond er 

in de Keek een oproep voor het 

opgeven voor de tweede ronde 

ateliers. Er zijn nu een aantal 

aanmeldingen van ouders die een 

groepje willen begeleiden, maar 

het is nog niet genoeg om het door te laten gaan. Er is nog tijd om je op te geven tot maandag 13 

februari. De kinderen hebben genoten van de eerste ronde, helpen jullie om de tweede ronde 

mogelijk te maken? Voor meer info zie de Keek van week 5. 

Sponsorloop 

Vandaag heeft uw kind een toestemmingsbriefje ontvangen om sponsoren te werven voor de 

sponsorloop op vrijdag 17 maart (zie info dinsdag 7 februari jl.). Wilt u dit formulier komende week 

ingevuld en ondertekend mee teruggeven. De kinderen die op zoek mogen naar sponsoren, 

ontvangen dan een formulier waarop ze hun sponsoren kunnen invullen. Deze formulieren zien we 

graag uiterlijk maandag 13 maart weer terug op school.  

Giro555, Aardbevingsslachtoffers 

De kinderen van Konartel willen geld inzamelen voor de slachtoffers van de 

aardbeving in Turkije en Syrië. Zij zamelen statiegeldflessen in en gaan 

aanstaande woensdag producten verkopen aan het einde van de ochtend. 

Mochten jullie flessen willen doneren dan mag dat in Konartel tot woensdag 

of woensdag aan het einde van de dag op het plein. De leerlingen gaan ook 

mooie dingen maken en lekkere dingen bakken die woensdag 15 februari aan 

het einde van de ochtend op het schoolplein gekocht kunnen worden.  

Overblijven (TSO) 

De overblijf merkt regelmatig dat kinderen niet zijn aangemeld. Ook komt het voor dat kinderen er 

niet zijn, maar niet zijn afgemeld. Graag je aandacht hiervoor. Meer informatie over de overblijf van 

Solidoe is te vinden via deze link. 

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 gevonden voorwerpen liggen gedurende 

de week dat ze gevonden worden op de kast aan je 

linkerhand wanneer je de school binnenkomt. Daarna 

komen ze in de Keek en gaan naar boven. 

 

 

 

 

 

Verloren voorwerpen 

Samir uit Maraboe is zijn bril met blauw montuur kwijt. Heeft iemand die gezien? 

           

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/01/Keek-op-de-week-week-05.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/02/info-06.pdf
https://www.startnest.nl/informatie/tussenschoolse-opvang-tso/
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Maandag 13 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school  Ateliers 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 

 

Dinsdag 14 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Rapporten Vanmiddag het vervolg van de rapportgesprekken 

 

Woensdag 15 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Nynke met de kinderen van Kiekendief 

Hele school Slachtoffers 

aardbeving Turkije 

en Syrië 

Aan het einde van de ochtend verkopen leerlingen van 

Konartel lekkers en mooie dingen. De opbrengst gaat naar 

Giro 555 t.b.v. de aardbevingsslachtoffers in Syrië en 

Turkije. 

 

Donderdag 16 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Kiekendief 

Onderbouw Voorleesconcert Vandaag heeft de onderbouw een voorleesconcert op 

school, getiteld ‘Het land van Maareentonie’. 

Hele school Themasluiting 14:15 uur in de aula 

 

Vrijdag 17 februari 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Kiekendief Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van Kiekendief 

 

Donderdag 23 en vrijdag 24 februari zijn 

studiedagen. De kinderen zijn vrij!  

 

 

 

 

 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart is het voorjaarsvakantie. 
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