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Keek op de week - week 12 

Leerlingtevredenheidsonderzoek 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen binnenkort deelnemen aan het jaarlijkse 

leerlingtevredenheidsonderzoek. De uitleg daarover én de mogelijkheid tot afmelden, hebben de 

kinderen vandaag op papier meegekregen. Mocht je je kind willen afmelden voor deelname, graag 

uiterlijk 24 maart het strookje inleveren bij de stamgroepleider. 

Koningsspelen 

Binnenkort komen de koningsspelen er weer aan op vrijdag 21 april. Heeft u zich nog niet opgegeven 

voor hulp tijdens deze sportieve dag via het hulpformulier van de ouderraad, geef u dan nu op bij 

Chantal c.pronk@startnest.nl  

Nieuwsbrief Uithoorn voor elkaar 

In de bijlage vind je de Videt nieuwsbrief van maart met o.a. informatie over de kinderconferentie. 

Lisa en Lieke vertegenwoordigen ’t Startnest. De gemeente heeft dit promotiefilmpje gemaakt.  

Nieuwsbrief Ouder- en kindadviseurs 

In het OKA nieuws heel veel nieuws van Anne, onze ouder- en kindadviseur. 

Gevonden voorwerpen 

Ook deze week hebben we weer een aantal voorwerpen 

gevonden. Ze kunnen 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.  

 

 

  

mailto:c.pronk@startnest.nl
https://mailchi.mp/3f041e84a82b/uithoornvoorelkaar-9563649?e=be219195fa
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/Promotie_Kinderconferentie_2023.mp4
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/Nieuwsbrief-bericht-OKA-maart-2023.pdf
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Maandag 20 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 21 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijsvogel Stamgroepleider Chantal is afwezig. In de ochtend vervangt Fernand en in 

de middag Rosa. 

 

Woensdag 22 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Donderdag 23 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Knijsterbek 

Hele school Themasluiting om 

14:15 uur 

Vandaag laten de kinderen het resultaat van de 

musicallessen die de afgelopen weken gegeven zijn door 

Shanna zien. Dat belooft een mooie uitvoering te worden! 

Het is een vol programma, dus kom op tijd. 

 

Vrijdag 24 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van 

Knijsterbek 

 

In de nacht van 25 op 26 maart start de zomertijd. We zetten dan de klok een uur vooruit. 

 

  

mailto:a.van.dijk@mee-az.nl
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Ingezonden 

 


