INFO - Nummer 01
5 september 2017
www.startnest.nl
www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers ,
Inmiddels is de vakantie ten einde en is ieder weer gestart. De firma
netjes heeft de vloeren zijn opnieuw in de was gezet, gepoetst en
geboend. En we hebben alles is weer ingericht. Wij zijn er klaar voor.
We hopen dat u een goede vakantie heeft gehad.
We gaan samen met de kinderen en u weer een mooi school jaar
maken.

We starten met een bijna compleet team. Alleen Carolien is nog niet aan het werk. Zij is herstellende van de operatie die
eind april heeft plaatsgevonden. Gelukkig voelt zij zich steeds beter.
Haar taak wordt met liefde vervangen door Lisanne Oliemans. Zij versterkt ons team totdat Carolien haar werk kan
oppakken.
Lestijden
De lessen starten om 8:45 en om 13:15 uur. We gaan ervan uit dat u dan afscheid hebt genomen en het stil is op de gang.
Uitgangspunt is dat de kinderen uiterlijk 8:40 dan wel 13:10 uur in de klas zijn.
Korte mededelingen kunnen voor aanvang van de les aan de stamgroepleiders doorgegeven worden. Voor alle andere
zaken kunt u een afspraak maken.
Vervoer naar de school
Als uw kind met de fiets naar school komt, moet de fiets in een van de rekken op het plein nabij de naschoolse opvang
gestald worden. Het rek bij de brug is bestemd voor teamleden van 't Startnest.
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf
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Gegevens ouder(s) en kind
Alle kinderen krijgen een formulier mee met de bij ons bekende gegevens. Aan u het verzoek deze te controleren, te
wijzigen en aan te vullen. Daarna ontvangen we ze graag terug op school.

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 5 september 14.30-16.00 u
Ouder&kindadviseur
Dinsdag 12 september
Schoolfotograaf
Maandag 18 september 8.45-9.15 u
Weekopening
Dinsdag 19 september 14.30-16.00 u
Ouder&kindadviseur
Dinsdag 19 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 20 september 9.00-10.15 u
Oudercafé
Donderdag 21 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Maandag 25 september (hele week)
Week van de pauzehap (groep 5 t/m 8)
Woensdag 27 september
OR jaarvergadering
Donderdag 28 september 14.30-15.15 u
Weeksluiting
Donderdag 28 september
Ontruimingsoefening
Alle oudste kinderen van het gezin krijgen vandaag de kalender mee op papier. In de bijlage ontvangt u ook de kalender.
Let op: er zijn wat (kleine) wijzigingen en aanvullingen t.o.v. de kalender die vlak voor de vakantie is verspreid.
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Info start schooljaar tussenbouw & bovenbouw
In de tussen- en bovenbouw hebben de kinderen de volgende spullen nodig.
Voor de bovenbouw:
 Een agenda schooljaar 2017-2018
 Een goede pen. In groep 5 hebben de kinderen een roller-pen van school gekregen.
Wanneer deze stuk is of kwijt dan verwachten we dat er voor goede vervanging wordt
gezorgd. Op school bieden wij de mogelijkheid een goede vulpen of rollerpoint tegen
kostprijs (€3,00) te kopen. De benodigde inktpatronen zijn op school aanwezig.
Voor tussen- en bovenbouw:
 Voor de gymnastiek hebben de kinderen sportschoenen, shirt en een broek nodig. Na de
gym krijgen de kinderen de gelegenheid om zich op te frissen. Een handdoek is in dat
geval handig. Wat betreft deodorant mogen de kinderen alleen rollers of sticks
gebruiken.
 Gymtijden:
zie kopje gymtijden in deze info

Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft twee keer per week gymnastiek in Sporthal “De Scheg”. De lessen duren 45 minuten.
De kinderen moeten op die dag het volgende bij zich hebben:
 sportbroek en shirt of gympak
 sportschoenen (geen zwarte zolen)
 handdoek
Oeroeboeroe
Paradijsvogel
Kiekendief
Malmok
Luistervink
Tureluur
Maraboe
Knijsterbek
Konartel

Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Dinsdag
Vrijdag

11:00 uur
10:15 uur
14:00 uur
08:45 uur
14:45 uur
09:30 uur

Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

11:45 uur
08:45 uur
14:00 uur
09:30 uur
14:45 uur
10:15 uur

Maandag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag

13:15 uur
11:00 uur
13:15 uur
08:45 uur
14:45 uur
10:15 uur

De onderbouw maakt voor de lichamelijke oefening voorlopig nog gebruik van sporthal “De Scheg” maar dan in een eigen
speellokaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten. Wil je de kleuters gymschoenen (met klittenband) en een gymbroek
of gympak meegeven? Alle kleuters hebben aan de kapstok een eigen gymtas waar deze spullen in bewaard worden.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Iedereen heeft genoten van de vakantie, weer nieuwe energie,
maar
helaas is het voorbij en we gaan weer van start.
Ons nieuwe thema is dan ook Welkom.
Iedereen is Welkom en kom gerust even langs, de deur staat
altijd open.
We zien jullie graag!
Groet, Solidoe t Overstapje Silvia, Monique, Mariëlle
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2 tot 4 jaar. De
openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via
U kunt ons volgen op

www.solidoe.nl.
Facebook (PO Zijdelwaard)

TRIPLE P – groepstraining jonge jeugd (2-12 jaar)
Bij dit info ontvangt u ook een (gratis) trainingsaanbod
van TRIPLE P.
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Rapido typen voor kids

Beste Ouders,
We starten 26 september op ’t Startnest met een cursus computertypen, die speciaal bestemd is voor de groepen 6, 7 en
8. De lessen worden op dinsdag na schooltijd van 15.30 tot 17.00 uur gegeven. In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week
inclusief examen en diploma uitreiking.
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij houden we het kind als
individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De diploma eisen zijn voor
deze kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook altijd welkom
aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door totdat ze het diploma
hebben behaald.
De kosten bedragen voor deze cursus € 200,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB aansluiting
betaalt u € 15,- huur en € 15,- borg. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een eigen
laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. Onder
contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar info@rapidotypen.nl
voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van de bijzonderheden of waar nodig
extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.
Met vriendelijke groet,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
Graag binnen 2 weken retour!

Rapido Typen

Naam:

Naam kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam School:

Groep:

Email:

Geboortedatum:

Pagina 5 van 5

