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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
De open ochtend op 18 oktober jl. is heel goed bezocht. Zeventien ouderparen hebben interesse getoond in de
school. Zij hebben na een rondleiding van de kinderen uit groep 8, gesprekken gevoerd met ons en de ouders
van de ouderraad. Zij waren allen heel enthousiast.
Tijdens deze open ochtend waren ook onze samenwerkingspartners Solidoe en Videt aanwezig. Ook zij hebben
de nodige belangstelling gehad van de oriënterende ouders.
Hun aanwezigheid tijdens de open ochtend is natuurlijk niet toevallig. We zijn samen met de kinderopvang,
het peuterspeelzaalwerk en Videt in overleg om te komen tot een kindcentrum waarin we gezamenlijk werken
aan de ontwikkelingsdoelen.
Met deze wens in gedachte gaan we de samenwerking het komend jaar intensiveren . De
onderbouwleerkrachten en de leidsters van het Overstapje gaan in overleg met elkaar. Zij beginnen met het
overleg om inhoudelijk meer op elkaar af te stemmen . Dit met het streven om een doorgaande lijn tussen de
peuteropvang en de onderbouw te realiseren
Daarnaast gaan we ook met de BSO van Solidoe en Videt samen in overleg om meer op elkaar af te stemmen.
Met het uiteindelijke doel :
- een school vorm geven waarin we spreken van een kindcentrum en waar we werken volgens één
pedagogische en educatieve visie.
Een hoge ambitie, die niet zomaar is gerealiseerd. Daarom gaan we stapje voor stapje .
De start is nu gemaakt!
Ik houd u hiervan op de hoogte.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Verslagkring tussenbouw
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Woensdag 1 november
Ouderochtend over leesontwikkeling en leesplezier
Donderdag 2 november
GGD onderzoek kinderen geboren in 2012
Donderdag 2 november
Infoavond schoolkeuze groep 7
Maandag 6 t/m vrijdag 10 november
Groep 8 Cito/LVS B-afname
Dinsdag 7 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Dinsdag 7 november 17.30-18.30 uur
Kijkavond TB/BB
Donderdag 9 november 13.15-15.45
Bovenbouw techniek-3-daagse
Donderdag 16 november 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 16 november 20.00-21.30 uur
Oudercafé

Cito/LVS voor groep 8
Dit schooljaar maken de kinderen van groep 8 de Cito/LVS toets in de week van 6 t/m 10 november, in plaats
van in januari/ februari. We doen dit bewust, omdat we dan zoveel mogelijk gegevens hebben bij het geven
van het voortgezet onderwijs advies. Begrijpend lezen is bijvoorbeeld een belangrijke voorspeller voor
schoolsucces. Omdat we de toets nu in november afnemen, hoeven we niet te werken met een begrijpend
leesscore die een jaar oud is (januari/ februari 2017). De Cito toets geeft voor groep 8 deze mogelijkheid, ook
in normering en daar maken wij dit schooljaar gebruik van. Ook in deze novemberweek zorgen we er natuurlijk
voor dat de leerlingen van groep 8 de toets rustig en geconcentreerd kunnen maken.

Uitnodiging voor ouders van onder- en middenbouw kinderen
Woensdagochtend 1 november 9:00 – 10:00 uur informatieochtend over leesontwikkeling en leesplezier.
Connie Fransen – leesconsulent van de Bibliotheek
Amstelland – komt vertellen over leesplezier en
leesontwikkeling van je kind; wat kun je als ouder doen
om dit te stimuleren? Je krijgt voorbeelden en tips.
Dirma Nagelhout geeft informatie over de
VoorleesExpress en iemand van het Taalhuis vertelt kort
over waar je heen kunt als je Nederlands wil leren.
Na afloop kun je vragen stellen aan ieder van ons apart
en uitgebreid boeken bekijken.
Tot dan!
PS we vinden het fijn om te weten of je komt. Mail naar info@startnest.nl.
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Informatieavond schoolkeuze voor kinderen uit groep 7
In april van het schooljaar krijgen de kinderen van groep 7 een voorlopig schooladvies. Meestal houden wij
kort voor dat gesprek een informatieavond over de mogelijkheden na de basisschool en hoe dit allemaal in zijn
werk gaat. De ervaring leert dat we dit moment voor de ouders veel eerder in het jaar willen doen. Mogelijk
heeft u de aankondiging al gezien in het info of op de kalender, aanstaande donderdagavond (2 november) is
het zover. De ouders en/of verzorgers van de kinderen van groep 7 zijn van harte welkom in stamgroep
Knijsterbek. We beginnen om 19.30 uur en verwachten u in ongeveer 1 uur op de hoogte te brengen. Mocht u
verhinderd zijn dan geven we uw zoon of dochter de volgende dag een print van de presentatie mee naar huis.
Met vriendelijke groet, Ingeborg, Tatjana en Ella

Kijkavond tussen- en bovenbouw
In het schooljaar zijn er in de tussen- en de bovenbouw twee kijkavonden gepland. De eerste kijkavond is op
dinsdag 7 november. Het team vindt dit een zeer waardevol moment. We zijn dan ook altijd heel blij dat veel
ouders gebruik maken van deze gelegenheid. Je krijgt, met je kind, de kans om het werk van de eerste periode
door te nemen. We verdelen de tijden per jaargroep zodat de kinderen ook echt de ruimte
hebben hun werk te presenteren. Heb je n.a.v. het zien van het werk behoefte aan een
gesprek met de leerkrachten dan kun je die avond een afspraak maken.
De ontvangsttijden zijn op 7 november:
 groep 5 & 7: 17.30 – 18.00
 groep 6 & 8: 18.00 – 18.30.

Smart & Dart
Circe Troost uit Knijsterbek komt vanmiddag, dinsdag 31 oktober, op
televisie. Ze heeft met vriendin Bintou meegedaan aan Smart & Dart.
Dit is een dagelijks terugkerend spelprogramma bij Zapp voor kinderen
van 11-14 jaar, gepresenteerd door Buddy Vedder.
Het programma begint om 17.10 uur en duurt tot 17.30 uur op NPO3.
Via uitzending gemist of zapp.nl kunt u ook kijken naar andere
(ex) Startnest kanjers:
 27 oktober: Zoé Vanzella & Jorinde de Wagt;
 23 oktober: Dean Rijneker & Tim Hogenhout.
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Nieuws van de ouderraad: de ouderbijdrage
In de herfstvakantie heeft elk gezin een brief namens de Ouderraad (OR) ontvangen, waarin de OR vraagt om
een vrijwillige ouderbijdrage om alle extra activiteiten voor de kinderen te kunnen bekostigen. In het kort
komt het erop neer, dat we de ouderbijdrage als volgt besteden:

Stamgroepgeld

Ondersteuning lesmateriaal
Excursies
Activiteiten
Sportevenementen
Algemeen
Kosten
Projecten
Eerste incasso Ouderraad
Begin november zal de eerste incasso plaatsvinden van diegene, die in het verleden een machtiging heeft
ingevuld. Andere ouders kunnen het bedrag zelf overmaken. Vanwege de wetgeving, dienen wij de volgende
gegevens te vermelden:
Naam incassant:
Incassant ID:
Rek.nr:
Machtigingskenmerk:
1e incasso:
2e incasso:

kath. Ouderver. “Het Startnest”
NL47 ZZZ 405 329 520 000
NL44 RABO 0363 5120 98
Ouderbijdrage ST… (een 3-cijferig nummer *)
begin november
eind februari (als u in 2 termijnen betaald)

De bedragen zijn:
1 kind:
€ 44,00
2 kinderen:
€ 73,00
3 kinderen:
€ 100,00
Stéphanie Huijgen
(penningmeester van de Ouderraad)
(Bij vragen kunt u me mailen: shuijgen@xs4all.nl)
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Kinderzwerfboekenstation

Op ’t Startnest hebben wij een Kinderzwerfboekenstation.
Ons Kinderzwerfboekenstation is een kastje met boeken vlak naast de ingang van de school. Jullie kunnen een
zwerfboek uitkiezen om mee te nemen en lekker thuis te lezen. Het boek mag daarna terug in de kast of
worden doorgegeven aan een ander die het boek ook graag wil lezen. Kortom, het boek mag gaan
rondzwerven langs steeds nieuwe enthousiaste lezers!
Dit kastje is de perfecte ruilplek voor gelezen kinderboeken. Zo stimuleren wij als school het vrijetijdslezen.
Boeken zijn duur genoeg en op deze manier hebben we met elkaar een enorme bibliotheek. De boeken zijn te
herkennen aan de sticker op de voorkant.
Heb je zelf boeken thuis die in het zwerfboekenstation op school mogen komen te staan?
Dan mag je die eerst inleveren bij Marlies in Oeroeboeroe of Sabine in Buitelgans. Zij zorgen ervoor dat er
verantwoorde boeken in het kastje staan en dat er een sticker op het boek komt.
De zwerfboekenkast staat op dit moment lekker vol! Loop er eens langs op weg naar huis.
We wensen jullie heel veel leesplezier!
Sabine, Marlies, Josijn, Hannelore
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