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Keek op de week - week 14 

 

Eiertikken 

Donderdag 6 april hebben we in de middag in alle stamgroepen onze jaarlijkse 

eiertikwedstrijd. Alle kinderen hebben die dag een hardgekookt ei nodig. Deze 

eieren mogen natuurlijk versierd worden met verf. Andere trucjes zijn niet 

toegestaan (denk aan nagellak, lijm, vriezer etc.). Mocht u een reserve ei mee 

kunnen geven is dat van harte welkom. Om 15.00 uur zullen alle eierkoningen en 

koninginnen door een erehaag de school uitkomen.  

Tentoonstelling ateliers 

Woensdag 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. 

Koningsspelen 

Wie kan er vrijdag 21 april van 8.30 tot 11.45 uur een groepje kinderen begeleiden bij de 

koningsspelen? Deze dag zijn er allerlei leuke sportieve activiteiten georganiseerd rondom de school 

waar de kinderen in groepjes deze zullen uitvoeren. We hebben nog 20 ouders nodig. Geef je op bij 

Chantal c.pronk@startnest.nl  

Uithoorn voor elkaar: Financieel advies & ondersteuning (ingezonden) 

Zie bijgaande flyers (schuldhulpverlening & laat geen geld liggen)  

met informatie van de gemeente over schuldhulpverlening  

en andere financiële onderwerpen.  

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.  

 

Ook staan er al geruime tijd 2 steps in de hal.  

Ze staan er nu nog even, maar gaan zonder  

tegenbericht voor de Pasen weg.  

  

mailto:c.pronk@startnest.nl
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/22-355-UH-Flyer-Schuldhulpverlening-A6_04.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/45-GemUithoorngeld.pdf
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Lente in Kraanvogel 

De afgelopen twee weken zijn de kinderen in Kraanvogel bezig geweest met een aantal 

expressieopdrachten in het teken van de lente. Met bubbeltjesplastic, schilders tape en verf, plus een 

opdracht met pastelkrijt, witte vouwblaadjes en een meetopdracht voor de lijst kunnen de kinderen 

hele vrolijke dingen maken!  
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Wat je al niet kan doen met een WC rol! 

De afgelopen twee weken heeft groep 5 op vrijdagmiddag gewerkt aan knikkerbanen, gemaakt van 

WC rollen. Ze hebben geprobeerd deze in elkaar te zetten zonder plakband of nietjes! Natuurlijk 

hebben we ook getest of de banen werken zoals ze dat vooraf bedacht hadden! 

   

Splitsdiploma groep 3 

De kinderen van groep 3 krijgen op dit moment 

elke week een splitstoets. We doen dit omdat we 

weten dat splitsen een hele belangrijke 

basisvaardigheid is en blijft voor het rekenen, ook 

in de bovenbouw. Daarna gaan we de toets elke 

maand herhalen, zodat de splitsingen 

geautomatiseerd blijven. De kinderen kunnen het 

splitsdiploma halen als ze 60 splitssommen in 5 

minuten kunnen maken. Een heel aantal kinderen 

heeft het splitsdiploma al behaald       
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Excursie naar de bieb in Uithoorn 

Alle bovenbouwgroepen gaan in de bieb in Uithoorn aan de slag met het programma Hackshield.  

• Op woensdag 12 april wordt Maraboe om 8:45 in de bieb verwacht en zal daar tot 10:15 u. 
blijven.  

• Diezelfde dag is Knijsterbek aan de beurt van 10:30 tot 12:00 u.  

• Konartel wordt op donderdag 13 april verwacht van 9:30 tot 11:00 u.  

Omdat alle groepen op de fiets ernaar toe zullen gaan zijn we op zoek naar begeleiders die met ons 
mee willen fietsen en de groepen tijdens de excursie kunnen begeleiden. Twee of drie ouders per 
groep is voldoende. Aanmelden graag bij de stamgroepleider van uw kind.  

Maandag 3 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Midden- en 

bovenbouw 

Gymtas mee Vanaf deze week starten wij op maandag met frisbee 

clinics. De kinderen hebben hun gymspullen dus weer 

nodig.  

Paradijsvogel   

        Gymtijd           

 

 

 

 

Alle Paradijsvogel worden om 8:20 uur bij de gymzaal 

verwacht. Dan kunnen we om 8:30 uur omgekleed aan de 

les beginnen. 

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 4 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

   

 

Woensdag 5 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Ateliers Tussen 11:30 en 12:15 is iedereen welkom om te komen 
kijken wat de kinderen tijdens de ateliers hebben gedaan. 
Ouders mogen dan hun kind uit de stamgroep ophalen en 
samen de tentoonstelling gaan bekijken. Na het kijken 
komen de kinderen weer terug naar de stamgroep 

 

Donderdag 6 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Knijsterbek Stamgroepleider Vandaag werkt Roxan met de kinderen van Knijsterbek 

Hele school Eiertikwedstrijd Vandaag hebben alle kinderen een hardgekookt ei nodig 

 

Vrijdag 7 april 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Hele school Goede vrijdag Vandaag zijn alle kinderen en teamleden vrij! 

  

mailto:a.van.dijk@mee-az.nl
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Kanopolo voor de bovenbouw (ingezonden door Uithoorn voor elkaar) 

Heb je wel eens van kanopolo gehoord? Dat is een snelle balsport, met twee teams op het water, 
allemaal in je eigen kano!  
Op 20 en 21 mei organiseert Michiel de Ruyter een van de grootste toernooien van Europa. 
Scholieren uit Uithoorn en omstreken zijn al een dag eerder welkom, voor een speciale jeugdclinic op 
de Amstel.  
Wil jij deze sport weleens meemaken, op een professioneel veld? Ben je tussen de 10 en 16 jaar en 
heb je een zwemdiploma? Kom dan langs op 19 mei, van 15:30-17:30. Geef je uiterlijk 14 mei op via 
amsterdamopen@mdr.nu. Dan sturen wij je alle nodige informatie. Vol is vol! 

Wie:   Voor kinderen van 10 t/m 16 jaar 
Waar:   Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter, Amsteldijk Zuid 253, Uithoorn 
Wanneer:  Vrijdag 19 mei 
Tijd:   Van 15.30 – 17.15 uur 
Kosten:  Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit 
Aanmelden:  amsterdamopen@mdr.nu

 

mailto:amsterdamopen@mdr.nu
mailto:amsterdamopen@mdr.nu

