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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers ,
U heeft verleden week woensdag de brief van het bestuur ontvangen via de mail.
Daarin staat dat we op 5 oktober de school sluiten omdat in het basisonderwijs de hele dag gestaakt wordt.
Ik heb een aantal reacties van u ontvangen. Hartverwarmend en ondersteunend.
Dank u voor uw steun.
De onderwijsvakbonden AOB en CNV roepen alle leraren op zich aan te sluiten bij de staking.
PO in actie is de initiatiefnemer van de actie. Met de staking willen leraren een hoger salaris en lagere
werkdruk bewerkstelligen.
We willen dit niet alleen voor onszelf. Het belangrijkste doel van deze actie is : de kwaliteit van het onderwijs
aan uw kinderen garanderen.
PO in actie
PO in actie is een landelijke actiegroep van 43.000 leraren die zich inzet voor hogere lerarensalarissen en
minder werkdruk op basisscholen. Voor stakende leraren wordt op donderdag 5 oktober in het Zuiderpark in
Den Haag een manifestatie gehouden.
PO-raad
De PO raad roept alle besturen op om deze actie te ondersteunen. De vereniging behartigt de
gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het primair onderwijs.
Toezegging extra geld
PO in actie eist voor 5 oktober een toezegging van 1,4 miljard euro door de formerende partijen of een nieuw
kabinet, als die toezegging er komt, gaat de staking niet door. Jan van de Ven, een van de oprichters van PO in
actie: 'Er moet 900 miljoen bij komen voor salarissen en 500 miljoen om de werkdruk te verlichten.' Als er ook
na 5 oktober niet aan de eis wordt voldaan, volgen er meer acties. Welke dat zijn, is nog niet bekend.
Opvang kinderen
Doordat de school is gesloten roepen we u op om de kinderen thuis te houden en indien nodig, zelf opvang
voor u kind(eren) te regelen. De kosten voor de externe opvang zijn voor uzelf.
Ondersteunt u deze actie en u heeft een goed idee om dat kenbaar te maken?
Wij denken graag met u mee om daar vorm aan te geven. Want hoe groter de steun voor deze actie vanuit de
ouders is, des te meer draagvlak het mogelijk krijgt in de politiek.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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Oudercafé woensdag 20 september
U bent van harte welkom op 20 september op ons eerste
oudercafé van dit schooljaar.
Van 8.45 - 10.00 uur gaan we onder het genot van een kopje
koffie of thee met elkaar van gedachte wisselen.
Ik ga graag met u in gesprek over de onderwerpen waar u
aandacht aan zou willen geven in de loop van het schooljaar. Ik
denk dan ook aan de mogelijkheid om bijvoorbeeld vragen te
stellen aan OR of MR , GGD, CJG (Centrum Jeugd en gezin), of
een andere instantie die we kunnen uitnodigen. Ik ga dan, samen met de ouderraad, kijken hoe we deze
wensen kunnen omzetten in een goede invulling voor de oudercafés voor de rest van het schooljaar.
En bovenal, het is een moment om met elkaar in gesprek te zijn over wat wij belangrijk vinden in en om de
school.
Ik hoop u te zien op woensdag 20 september as.

Startgesprekken
De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 19 en donderdag 21 september 2017 op ’t Startnest. U heeft
vorige week een persoonlijke uitnodiging ontvangen via uw kind.

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
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
Maandag 2 oktober 8.45-9.15 u
Weekopening Kinderboekenweek
Dinsdag 3 oktober 17.30-18.30 u
Kijkavond middenbouw
Dinsdag 3 oktober
Infoavond schoolkeuze groep 8
Donderdag 5 oktober
Landelijke staking primair onderwijs
Donderdag 12 oktober
Continurooster – les tot 14.15 uur
Donderdag 12 oktober 13.30-14.15 uur
Afsluiting Kinderboekenweek
Woensdag 18 oktober
Open dag
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
De weeksluiting van de Kinderboekenweek is verplaatst van 13 oktober naar 12 oktober.
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Atelier info
Beste ouders en verzorgers,
Al twee schooljaren organiseren we op de vrijdagmiddag voor onze leerlingen uit de tussen- en bovenbouw de
“ Ateliers”. De ervaringen van de voorgaande jaren zijn zeer positief en smaken naar meer. Daarom willen we
ook dit schooljaar deze activiteit aanbieden aan onze leerlingen.
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op
basis van het talent en/of interesse van de kinderen. Het activiteitenaanbod kan heel divers zijn: van
natuureducatie naar activiteiten waar het draait om denkwerk of meer praktische zaken zodat de kinderen
leren zichzelf te redden in het leven. Het doel is om op een zeer aangename manier veel te leren van en met
elkaar.
Een serie ateliers betreft 6 of 7 vrijdagmiddagen van 14:00 tot 15:00 uur. In dit uur werken de kinderen aan
het onderwerp en zorgen met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte. Na de 7e bijeenkomst vindt er
een afronding plaats in de vorm van een presentatie in de aula. Dit kan op het podium gebeuren maar ook in
de vorm van een tentoonstelling of een filmpje.
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen en kunnen we de groepjes klein
houden. Een maximale groepsgrootte van 10 is het uitgangspunt. Om dit te kunnen realiseren is, naast de inzet
van de stamgroepleiders , de inzet van ouders onmisbaar. Alle ouders van de school zijn van harte welkom om
hun steentje hieraan bij te dragen en kunnen zich opgeven als atelierbegeleider bij Ella Postma via mail:
e.postma@startnest.nl . Geef aan welke activiteit u zou willen organiseren en in welke serie we op uw inzet
kunnen rekenen. Is het niet mogelijk om 7 vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn dan kan er ook gewerkt worden
met duo’s die elkaar aflossen. Heeft u geen “eigen” atelieronderwerp, maar wilt u wel graag meedraaien, dan
kan school voor een atelieraanbod zorgen.
De data voor schooljaar 2017-2018:
Serie 1:
6 okt, 13okt, 20 okt, 3 nov, 10 nov, 17 nov, ateliersluiting 24 nov.
Decemberateliers: 1, 8 en 15 december
Serie 2:
12 jan, 19 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, ateliersluiting 16 feb
Serie 3:
16 mrt, 23 mrt, 6 apr, 13 apr, 20 apr, ateliersluiting 18 mei.
Serie 4:
1 jun, 8 jun, 15 jun, 22 jun, 29 jun, 6 jul ateliersluiting 13 jul.
Om op ideeën te komen voor mogelijke ateliers staan hieronder enkele tips:
Houtbewerking, metaalbewerking, natuurpad, sport(trainingen), creatieve vakken (schilderen, textiel,
beeldhouwen etc.) computer activiteiten (programmeren) uitvinden, denkstrategieën, muziek, dans,
fotograferen, techniek, toneel, film, vreemde taal, kalligraferen, koken, tuinieren, kunsteducatie,
fietsonderhoud enzovoorts.
Hopelijk stroomt de mailbox over van de aanmeldingen zodat we 6 oktober weer van start kunnen gaan.
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Berichten van de OuderRaad (OR)
Ouderhulp Schooljaar 2017-2018
Afgelopen jaar hebben we jullie namens de Ouderraad gevraagd het ouderhulp formulier in te vullen.
Dit jaar zouden we dat weer willen doen. Bij deze de link naar de vragenlijst: Ouderhulp Schooljaar 2017-2018
Invullen kan tot en met 2 oktober. Je krijgt van ons na die datum een bevestiging van je aanmelding.
Hoor je niets van ons, stuur ons dan een mailtje op OR@Startnest.nl dan is er vermoedelijk ergens op de
digitale snelweg iets misgegaan.
Jaarvergadering OuderRaad (OR)
Vorige week hebben jullie in het info de agenda voor onze jaarvergadering zien staan. Deze vergadering is
openbaar en kan door alle ouders worden bijgewoond. We vertellen over het werk van de ouderraad en wat
wij het afgelopen jaar hebben bereikt.
Ook zijn we op zoek naar nieuwe leden, onder andere naar iemand met financiële kennis voor het
t.z.t. overnemen van de taak van penningmeester!
Kom dus woensdagavond 27 september om 20.00 uur naar de aula van 't Startnest!
Hesjes
Na tellen is gebleken dat we nog niet alle hesjes terug hebben, dus hierbij het verzoek om even thuis te kijken
of er wellicht nog een verdwaald hesje ligt.
Deze dan graag inleveren bij Erik. Bij voorbaat dank!

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de september nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.
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Schoenmaatjes
Een leuke activiteit voor de komende tijd! Van schoenendoos tot
onvergetelijk cadeau. Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven
en rekenen.
Door mee te doen met Edukans Schoenmaatjes leren kinderen een
waardevolle les: dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een onvergetelijk cadeau!
Kinderen in Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen,
toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in
ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets concreets voor vriendjes
in arme landen. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen,
in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor
straatkinderen.
Schoenmaatjes in een minuut: https://vimeo.com/181589110
Zie de bijlage bij deze info voor meer informatie.
Judy Kars, moeder van Akira (Tureluur)
Francisca den Otter, moeder van Madeleine (Konartel)
Volgend jaar stoppen wij ermee, we zoeken dus 2 ouders die dit van ons willen overnemen!!!!

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Wij hebben het de afgelopen weken over het thema
“Welkom Puk” gehad.
We zijn nu weer helemaal gewend aan de speelzaal.
We hebben deze week ook genoten van het
herfstachtige weer.
Ons volgende thema is kunst. Nijntje gaat naar het
museum! We zijn benieuwd wat ze daar allemaal
meemaakt.
Kom gerust eens bij ons binnen kijken! Tot gauw!
Groetjes,
Silvia, Janny en Monique
’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 www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO Zijdelwaard)
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