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Keek op de week - week 13 

Bedankt! 

Wat was het een geslaagd schoolfeest! Via deze 

weg willen wij alle ouders en andere 

betrokkenen bedanken voor hun inzet, want 

zonder jullie hulp hadden we dit niet kunnen 

doen! Een extra dank je wel voor de organisatie 

van het schoolfeest, een groep ouders van 

ouderraad, bedankt voor alle voorbereidingen, 

organisatie en jullie betrokkenheid! 

Tafeltoets 

 

Woensdag 5 april wordt er weer een tafeltoets 

gemaakt door de kinderen van groep 4 en 5.  

Tentoonstelling ateliers 

Woensdag 5 april is de tentoonstelling van de ateliers in de aula, op de tribune en op de gang boven. 

Tussen 11:30 en 12:15 is iedereen welkom om te komen kijken wat de kinderen tijdens de ateliers 

hebben gedaan. Je mag je kind uit de stamgroep ophalen en samen de tentoonstelling gaan bekijken. 

Na het kijken komen de kinderen weer terug naar de stamgroep. De stamgroepleiders gaan ook per 

stamgroep de tentoonstelling bekijken zodat alle kinderen de tentoonstelling kunnen zien. 

Nieuw! - Oudercafé Uithoorn (ingezonden) 

Ontmoet andere ouders en kinderen bij het oudercafé van Uithoorn. De beste plek voor het 

uitwisselen van ervaringen en het leggen van contacten. Komt u samen met uw kind ook een keer 

langs? Lees hier de flyer. 

Ouderbijeenkomst met Inge Planteydt (ingezonden) 

Op 13 april organiseert netwerk HB van de samenwerkingsverbanden Amstelronde (PO) en 

Amstelland & de Meerlanden (VO) een bijeenkomst voor ouders van hoogbegaafde leerlingen. Lees 

meer. 

Oudercursus Positief Opvoeden (ingezonden) 

In de bijlage vinden jullie de flyer voor de cursus Positief Opvoeden. De cursus is er voor ouders met 

kinderen van 3-12 jaar woonachtig in de Gemeente Uithoorn en Ouder-Amstel.    

De cursus start, bij voldoende aanmeldingen, op woensdagochtend 17 mei. De bijeenkomsten zijn 

digitaal via beeldbellen. Het zijn in totaal 5 ochtenden van 10.00- 11.30uur met tussendoor een 

telefonische sessie. 

Informatie GGD – Rijksvaccinatiecampagne 2023 (ingezonden) 

De Rijksvaccinatiecampagne van de GGD Amsterdam voor Amsterdam en Amstelland start weer in 

maart en april. Kinderen vanaf 9 jaar ontvangen een uitnodiging voor de vaccinaties tegen BMR/DTP, 

HPV en Meningokokken en soms voor combinaties van deze vaccinaties.  

Voor inwoners van Uithoorn is dat in de Waterlelie in Aalsmeer op 13 en 14 april tussen 12:30 en 

20:00 uur. Lees de brochure van de GGD. 

  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/Uithoorn-voor-elkaar-Oudercafe-Uithoorn.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/HB-Oudernetwerk-13-april-flyer.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/HB-Oudernetwerk-13-april-flyer.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/Flyer-cursus-Positief-Opvoeden-voorjaar-2023.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/GGD-brochure-rijksvaccinatieprogramma.pdf
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Verloren voorwerpen 

Oumayra uit Oeroeboeroe is haar blauwe Air Up fles kwijtgeraakt. Wie heeft hem gezien? Graag 

afgeven bij Oeroeboeroe of Erik. 

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.  

 

Nepbloemen gezocht  

In alle onderbouwgroepen willen we graag een bloemenwinkeltje maken als themahoek voor het 

thema lente. We zijn hiervoor opzoek naar nepbloemen, zodat de kinderen tijdens het spelen een 

boeketje kunnen samenstellen. Mocht je thuis nog iets hebben liggen, mag dit worden gebracht naar 

een van de onderbouwgroepen. Alvast bedankt! 
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Maandag 27 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Instructiegroep 

7 

Theorie-examen 

verkeer  

Oefenexamens via: https://examen.vvn.nl/oefenen  

 

 

Dinsdag 28 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school  Themaopening 8:30 in de aula 

   

 

Woensdag 29 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Onderbouw Animatie maken Vandaag krijgen de kinderen een les vanuit de bibliotheek 

over het maken van een animatie.   

 

Donderdag 30 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Knijsterbek 

In de middag is Knijsterbek (voor zover mogelijk) vrij! 

 

Vrijdag 31 maart 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Hannelore met de kinderen van 

Knijsterbek 

 

 

https://examen.vvn.nl/oefenen

