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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers
Primair onderwijs staakt op dinsdag 12 december.
Het ultimatum dat het PO-front op 7 november via minister
Arie Slob (OCW) stelde aan het kabinet om alsnog
1,4 miljard euro vrij te spelen voor het primair onderwijs, is
vanmorgen om 10.00 uur verlopen. Dat betekent dat
onderwijspersoneel in het primair onderwijs wordt
opgeroepen om op dinsdag 12 december het werk neer te
leggen.
Het PO-front is al het hele jaar duidelijk in het stellen van zijn doelen: er is 900 miljoen euro nodig om de
salarissen in de sector op te trekken naar een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de collega’s in het
voortgezet onderwijs. Daarnaast moet er door het kabinet 500 miljoen euro worden geïnvesteerd om de uit de
hand lopende werkdruk in de sector te beteugelen.
Eerste stapjes
Op het Binnenhof zijn de eerste stapjes richting verbetering gezet. Het vorige kabinet boekte op het
allerlaatste moment 270 miljoen euro extra in voor de lerarensalarissen en Rutte-III voegde daar als nieuwe
coalitie een budget van 430 miljoen euro voor werkdrukbestrijding aan toe. Het PO-front is van mening dat dit
700 miljoen euro te weinig is om de sector echt te helpen.
Bovendien wordt het budget voor beteugeling van de werkdruk gefaseerd vrijgespeeld: de coalitie heeft voor
komend jaar slechts 10 miljoen euro gereserveerd op deze post. Daarmee miskent het kabinet volgens de
organisaties in het PO-front de problemen waarmee de sector kampt: in het primair onderwijs krijgt een kwart
van het personeel te maken met verschijnselen van een burn-out.
Alleen begrip
Met onderwijsminister Slob zijn in november goede gesprekken gevoerd, onder meer tijdens de meet-up waar
de nieuwe bewindsman in debat ging met vijfhonderd leraren, ondersteuners, directeuren en
schoolbestuurders uit het primair onderwijs. Meer dan begrip voor de grieven kan de bewindsman echter
vooralsnog niet bieden.
En dus gaan de acties door. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOv hebben – uiteraard met
steun van het gehele PO-front, dat ook bestaat uit aanjagers PO in Actie, schoolleidersvereniging AVS en
werkgeversorganisatie PO-raad – een stakingsoproep aan hun leden verstuurd of staan op het punt dat te
doen.
Op 12 december geven wij dus gehoor aan die oproep en sluiten we de school. Net als veel andere
basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land.
Indien u problemen hebt met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact
opnemen met mij (Anke de Graaf)
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Sinterklaas en Pieten op ’t Startnest.
Ook dit jaar is Sinterklaas weer op bezoek in ons
koude kikkerlandje!
Vanochtend stonden we allemaal op hem te
wachten op het schoolplein.
En wat schetst onze verbazing: de Sint kwam onder
politiebegeleiding in een verhuiswagen bij ’t
Startnest aan.
De kinderen en de ouders, grootouders en team
hebben hem luid en van harte toegezongen.
Daarna hebben de kinderen samen met de Sint en
de Pieten feest gevierd in de aula.
En, als u vanavond de verjaardag van de Sint thuis
viert?
Heel veel plezier gewenst namens ons allen.

Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
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
Maandag 11 december
Schoolkeuzegesprekken groep 8
Dinsdag 12 december
Staking: de school is gesloten
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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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.

Oproep atelierbegeleiders
In januari starten we met de tweede serie ateliers van dit schooljaar. Dit keer hebben we 6 weken tot onze
beschikking. De data voor deze periode zijn: 12 jan, 19 jan, 26 jan, 2 feb, 9 feb, ateliersluiting 16 feb. De tijd is
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 van 15.00 tot 15.30 uur 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. Ook creatieve activiteiten behoren tot de mogelijkheden. Het doel is om
op een zeer aangename manier veel te leren van en met elkaar en te komen tot een mooi eindresultaat.
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen en blijven de groepjes klein zodat er
veel aandacht is voor de activiteit en het leerproces. 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 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 afwisselen.
Samen met de kinderen kijken we reikhalzend uit naar het aanbod voor de tweede serie en hopen op veel
aanmeldingen om dit evenement weer tot een succes te maken.
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Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit Een oranje sinterklaasweek!:
Waarom zijn wortels oranje?
Bekijk de video van SchoolTV voor het antwoord! Deze week zijn de wortels
geoogst in Karrenburg door Ate en Bram van MB Peen

Mandarijnen uit Marokko
De mandarijnen van deze week komen uit Marokko. Klik op de link om de foto's te
bekijken van de boomgaard in Marokko.

Sinaasappels en sinterklaas
Sinaasappels horen van oudsher bij Sinterklaas. Op oude afbeeldingen van SintNiklaas zien we hem vaak met drie gouden ballen. Het verhaal gaat dat dit de
symbolen zijn voor de bruidsschatten van drie jonge meisjes die niet konden
trouwen; hun vader had de bruidsschat verkwist. Sint-Niklaas bracht de meisjes
drie gouden sinaasappeltjes zodat ze toch konden trouwen.
Lees verder in het sinterklaas dossier
Wilt u er meer over lezen? Kijk dan op: Schoolfruit info.

Ingezonden: kinderkoor Xing
Kinderkoor Xing geeft in samenwerking met de Protestantse
Gemeente Uithoorn een kerstoptreden op kerstavond, 24
december om 19:00 uur in De Schutse in Uithoorn. Voor deze
gelegenheid mogen alle kinderen die willen meezingen,
aansluiten bij Xing en de repetities meedoen. Er zullen een aantal
kerstliedjes gerepeteerd worden en deze zullen worden
uitgevoerd als onderdeel van een kerkdienst, speciaal voor
kinderen en jongeren.
We hopen met dit leuke koor en deze kerstdienst te voorzien in
een behoefte van kinderen die graag willen zingen met kerst en
iets van de kerstboodschap willen meekrijgen. Iedereen is van
harte uitgenodigd!
Met vriendelijke groeten, ook namens Marjolein Porton van Xing
en de jeugdleiding van de Protestantse Gemeente Uithoorn,
Cathérine Verviers
jeugdwerker Protestantse Gemeente Uithoorn
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