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Keek op de week - week 09 & 10 

Tafeltoets 

De kinderen van groep 5 zijn het al gewend, maar vanaf deze maand krijgen 

ook de kinderen van groep 4 elke eerste woensdag van de maand een 

tafeltoets. Het inprenten van de tafels lukt niet zonder uw hulp dus wij hopen 

dat u ook zo veel mogelijk met uw kind wilt oefenen. 

Wc-rolletjes en lege keukenrollen gevraagd 

Voor een knutselopdracht van groep 5 na de voorjaarsvakantie 

zijn we op zoek naar lege wc-en keukenrollen. Inleveren mag bij Kraanvogel of in het 

expressielokaal. 

 

Gevonden voorwerpen 

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

vakantie 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oude kranten 
Voor de ateliers zijn er weer oude kranten nodig. Heb je oude kranten, lever ze dan in bij 
Bas/Konartel. 

Week 9 
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Week 10 

Maandag 6 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

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 7 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Themaopening 8:30 uur in de aula 

Groep 7 & 8 Mediales In de ochtend en middag hebben deze twee groepen hun 

mediales.  

 

Woensdag 8 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Groep 4 + 5 Tafeltoets Vandaag is er een tafeltoets 

Hele school Ateliers Vandaag begint de nieuwe ronde ateliers 

Ouders OR vergadering 5 Info via or@startnest.nl  

 

Donderdag 9 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van 

Knijsterbek 

Groep 7 & 8 Cobramuseum Maraboe 7 & 8 en groep 7 Konartel worden om 9:30 u. in 

het Cobramuseum verwacht.  

Knijsterbek 7 & 8 en groep 8 Konartel worden om 10:30 u. 

verwacht.  

Aanmelden als begeleider kan via e.postma@startnest.nl 

Groep 6 Mediales  Groep 6 is die ochtend als instructiegroep aan de slag en 

heeft een mediales. 

 

Vrijdag 10 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van 

Knijsterbek 
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