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Nieuws van Anke
Onderwerp: stand van zaken acties primair onderwijs 12 december
Beste ouders, verzorgers,
Wellicht heeft u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u
meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het
regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die
investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021
voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de
arbeidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede
stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet
onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg
goede leraren te blijven aantrekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het
primair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft
aangegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is
echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren
bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt
onherroepelijk gevoeld in de school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe
minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een
ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5
december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het
primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke
staking.
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Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en
werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog
steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken
hierbij samen onder de naam PO-front.
Wat betekent dit voor onze school?
Een heel groot deel van de stamgroepleiders is van plan om op 12 december te gaan staken als dat nodig blijkt
te zijn. Dat betekent dat het bestuur deze keer ook weer heeft besloten dat de school geheel gesloten blijft en
dat uw kind/kinderen vermoedelijk 12 december vrij zijn.
(afhankelijk van welk antwoord minister Slob heeft gegeven op de eisen van het POfront op 5 december.)
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact
opnemen met mij ( Anke de Graaf)
We houden u de komende tijd op de hoogte.

Het multifunctionele speelveld
Als u rondom de school woont bent u op de hoogte van het besluit dat
de gemeente heeft genomen over het multifunctioneel speelveld in
het park bij de school.
Zij hebben op 14 november 2017 ingestemd met het aangepaste
ontwerp van het speelveld. Zie de bijlage.
De ontstaansgeschiedenis van dit initiatief is als volgt:
Zomer 2015 hebben enkele buurtbewoners, waaronder de toenmalige
leerlingenraad van ’t Startnest, aan de gemeente gevraagd om het
speelveld (trapveldje) beter bruikbaar te maken. Videt Uithoorn heeft
het verzoek opgepakt, heeft een enquête gehouden bij de jeugd en
heeft financiers gezocht.
Totdat Videt met het voorstel kwam in mei 2017 is er niet meer
overlegd met ‘t Startnest of de omwonenden . Tijdens de informatiebijeenkomst van 31 mei jl., bij ons in de
school, heeft een aantal bewoners aangegeven het niet eens te zijn met het voorlopige ontwerp. De reacties
richten zich vooral op de enquête en het draagvlak voor het initiatief, de gekozen locatie in de Groen-Rode
Scheg en de inrichting van het speelveld. Dit was voor de gemeente de aanleiding om in gesprek te gaan met
het inmiddels gevormde bewonerscomité.*
Het standpunt van het bewonerscomité Groen-Rode Scheg is: zij zijn tegen het voorstel van het nieuw aan te
leggen speelveld. Ze hebben geen mandaat van alle omwonenden om ergens akkoord mee te gaan.
De gemeente realiseert zich, dat met de aanpassingen na het gesprek met de bewonerscommissie niet aan alle
bezwaren van omwonenden tegemoet is komen.
De keuze van de gemeente is echter dat dit initiatief bijdraagt aan een belangrijk doel van de gemeente.
Namelijk het aanleggen van voorzieningen die aansluiten op de behoeften van bewoners, zowel jong als oud.
* Bewonerscomite Groen Rode Scheg bestaat uit: Bob Berkemeier, Juke Warmerdam,
Kaboel Groot, Karen de Kanter en Rob Limper.
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Wij realiseren ons dat we als ’t Startnest ook een rol hebben gespeeld door het stellen van de vraag naar
opknappen van het speelveld. Met het resultaat : een multifunctioneel speelveld zijn we wel heel blij.
We zien het als een verrijking voor onze buitenruimte en speelgelegenheid.
We begrijpen echter ook heel goed dat de omwonenden grote bezwaren hebben tegen het veld. Bijvoorbeeld
vanwege de mogelijke overlast van jongeren in de (late) avonduren. En een tekort aan handhaving om de
overlast te beperken.
We hebben een gedeeld belang met de Groen- Rode Scheg: het moet een fijne plek zijn om te wonen en naar
school te gaan! Ons beider belang blijkt nu in de uitvoering van dit speelveld niet geheel te overlappen.
Ik ga graag in gesprek met het bewonerscomité om ons gebruik van dit speelveld met hen af te stemmen.
Naar verwachting krijgt Kompan in december 2017 de opdracht voor de aanleg. Vanaf dat moment kan het
bedrijf aan de slag met de voorbereidende werkzaamheden. De uitvoering van het werk is afhankelijk van de
weersomstandigheden.

6 december hebben de kinderen van de onder- en middenbouw vrij
De stamgroepleiders hebben een studiedag .
We gaan ons verder verdiepen in het nieuwe
programma van de onderbouwgroepen: LOGO 3000.
Dit programma zetten we in voor het verrijken van
de woordschat.
Met LOGO 3000 hebben de stamgroepleiders een
instrument in handen om flexibel, binnen de
bestaande thema’s, kinderen veel extra woorden
aan te bieden. Aansluitend bij de natuurlijke
taalverwerving.
We gaan aan de slag met o. a. de volgende vragen:




hoe ondersteunen we alle kinderen in hun woordenschatontwikkeling?
hoe bepalen we welke woorden we de kinderen aanbieden?
hoe combineren we woordenschatonderwijs met het overige onderwijsaanbod ?

Waarom is woordenschatontwikkeling zo belangrijk?
Voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. We hebben immers woorden nodig en
kennis over hun betekenis en gebruik om je gedachten en ideeën over te kunnen brengen. Dit zowel
schriftelijk als mondeling. Ook voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat
belangrijk. Zo is de woordenschat de belangrijkste factor voor begrijpend lezen (tekstbegrip), dat blijkt telkens
weer uit onderzoek.
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Een terugblik op het Oudercafé van 23 november 2017
Het Oudercafé is voor het eerst op een avond georganiseerd.
Het Oudercafé is een initiatief geweest van de ouderraad en de
toenmalige directeur Jurjen.
Oudercafé heeft het volgende doel:
1. wil vormgeven aan de ouderbetrokkenheid op een laagdrempelige manier;
2. is mede van, voor en soms door ouders over alledaagse (schoolse) onderwerpen;
3. is laagdrempelig waarbij ouders informatie en ervaringen kunnen uitwisselen over het wel en wee
van hun kind (leerling), school en thuissituatie.
Donderdagavond waren we samen met 10 ouders , Joke en ik.
De ouders die er waren vonden het jammer dat er niet meer ouders waren. Dat vonden wij ook en we waren
ook blij met de mensen die wel gekomen zijn.
Als start van de avond hebben we o.a. uitgewisseld over het Integraal Kind Centrum en de nieuwbouw van de
Scheg.
Daarop volgend hebben we met elkaar gesproken over het onderwerp ouderbetrokkenheid .
Aan de hand van een aantal stellingen hebben de ouders met elkaar gedeeld hoe zij vorm geven aan hun
betrokkenheid bij de school en hoe zij de betrokkenheid van school naar hen ervoeren.
Alle ouders die er waren voelden zich zeer betrokken. En zij waardeerden de meeste stellingen positief.
Het belangrijkste aandachtspunt voor de aanwezige ouders was:


meer behoefte aan groepsinformatie, wat is het thema, praktische informatie.

Joke en ik nemen de positieve feedback en de tip over meer groepsinformatie mee naar het overleg met het
team.
Ik kom daar later op terug in de info.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 5 december
Sinterklaasviering
Woensdag 6 december
Lesvrij voor groep 1 t/m 4
Donderdag 7 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Vrijdag 8 december
Versieren kerst
Maandag 11 december 8.15-9.15
Weekopening kerst
Dinsdag 12 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Donderdag 14 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Dinsdag 19 december 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Woensdag 20 december
Matinee kerstvoorstelling (voor ouders)
Woensdag 20 december 17.00-19.00 uur
Kerstviering (kinderen en team)
Vrijdag 22 december
Studiedag => kinderen zijn vrij
Zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari
Kerstvakantie
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5 december
Op dinsdag 5 december vieren wij met elkaar het Sinterklaasfeest!
We verwachten alle kinderen gewoon tussen 8.30 en 8.45 uur in de klas zodat we daarna samen op het plein
Sint kunnen opwachten. Natuurlijk zijn ouders ook welkom op het plein, wel graag achter de kinderen gaan
staan. Daarna gaan de kinderen met Sint en zijn pieten naar binnen en kan het feest beginnen.
De kinderen hoeven die dag geen pauzehap mee te nemen. De kinderen die overblijven, moeten wel gewoon
hun brood en drinken meenemen voor de lunch.

De ateliers
Beste ouders en verzorgers,
De eerste serie ateliers is afgelopen vrijdag onder veel belangstelling succesvol afgesloten. Na de eerste
oproepen voor begeleiders, duurde het even voor de stroom op gang kwam. Uiteindelijk hebben zich veel
begeleiders aangemeld waardoor het is gelukt een zeer gevarieerd aanbod te hebben. De begeleidende
ouders bedanken we voor hun inzet en hopen dat deze positieve ervaring als een olievlek zal uitspreiden en
andere ouders over de streep zal trekken om zich aan te melden als begeleider.
In december mogen de kinderen die geen rol vertolken in de
kerstmusical wekelijks kiezen voor een andere activiteit die de
sfeer tijdens deze periode zal verhogen. Heeft u als ouder
belangstelling om als begeleider te fungeren dan kunt u zich deze
week nog aanmelden via ella.postma@startnest.nl
In januari starten we weer een nieuwe serie. Deze duurt 6 weken.
De data voor deze periode zijn: 12 jan, 19 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb,
ateliersluiting 16 feb op vrijdagmiddag 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 6e
bijeenkomst vindt er een afronding plaats in de vorm van een presentatie in de aula. Dit kan een presentatie
op het podium zijn maar ook in de vorm van een tentoonstelling.
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op
basis van het talent 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.
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen en de groepjes klein te 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 atelierleider bij Ella Postma via mail:
e.postma@startnest.nl . Geef aan welke activiteit u wilt organiseren. Is het niet mogelijk om 6
vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn dan kan er ook gewerkt worden met duo’s die elkaar aflossen.
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Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Bekijk in de video van schoolTV hoe een zaadje een tomaat wordt.
De mandarijntjes zijn geplukt in Turkije. Vervolgens gaan ze op transport naar een loods
waar ze nogmaals worden gesorteerd, gecontroleerd en verpakt voor transport naar
Nederland. Nadat de mandarijnen in Nederland zijn gekeurd op het pakstation worden ze
direct ingepakt in de doosjes. Op zaterdag brengen we ze naar de 10 verschillende
distributiepunten met groottransport en maandag worden ze geleverd door kleinere
auto’s bij jullie op school. Lees meer
Boer Erik Drogenbroek teelt appels en peren in de boomgaard in Loenen aan de Vecht.
Lees meer over boer Erik.
Wilt u er meer over lezen? Kijk dan op: Schoolfruit info.

Laatste kans: schoenendozen voor Edukans
Laatste dagen inleverweek voor de schoenendozen voor Edukans: woensdag 29 november en vrijdag 1
december. De dozen worden daarna door ons gecheckt en naar het inleverpunt in Hoofddorp gebracht.
Namens de schoenmaatjes coördinatoren: 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!
Stuur een mailtje naar fdenotter@colabeach.nl als je vragen hebt!
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
We zijn al lekker in de Sinterklaasstemming op
't Overstapje!
Alles staat in het thema van de Sint.
Woensdag 29 november komt hij bij ons op visite.
We verheugen ons er enorm op.
Groetjes,
Janny, Silvia 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)

Videt nieuwsbrief
Bij dit info vindt u als bijlage de
Videt nieuwsbrief.
www.videt-uithoorn.nl
Volg Videt op Facebook en Twitter
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