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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ouderavond 20 februari as.
In de twee vorige info’s heb ik aangekondigd dat het bestuur u van harte uitnodigt om 20 februari de
ouderavond bij te wonen.
Het is alweer enige tijd geleden dat het bestuur (22 juni 2017) een ouderavond heeft georganiseerd en u
daarin haar toekomstplannen heeft geschetst.
In deze plannen gaf het bestuur aan dat zij onderzoek ging doen naar mogelijkheden om met een ander
bestuur te gaan samenwerken dan wel te fuseren.
Gezien de huidige ontwikkelingen omtrent dit onderzoek is het nu tijd om
daar met u op terug te komen. Inmiddels zitten we, na onderzoek, om de tafel
met een ander schoolbestuur om opties voor samenwerking dan wel fusie
met elkaar te verkennen.
We willen u graag meenemen in deze ontwikkeling en u op de hoogte stellen
van de verkennende fase van dit proces.
U heeft alle gelegenheid om uw vragen en opmerkingen daarover met het
bestuur te delen en daarover met elkaar in gesprek te gaan.
Aanpassing schooltijden?
Daarnaast krijgt u ook informatie over de stand van zaken rondom mogelijke aanpassing van de schooltijden.
We delen met u waar we staan in het onderzoek naar opties. We gaan ook hierover graag met u gesprek.
Na de ouderavond gaan we via een enquête uw voorkeur peilen
voor een paar verschillende schooltijdenmodellen.
Reden genoeg om bij deze avond aanwezig te zijn.
Als u komt , wilt u zich dan aanmelden via deze link?
We hopen u allen te ontmoeten op de 20ste februari.
Start van de avond: 20.00 uur
Einde :
uiterlijk 21.30 uur
Let op!!
Het is onze gewoonte om de info op dinsdag te verzenden.
We doen dat voor een keer anders:
U krijgt de volgende info op woensdag 21 februari.
We geven dan ook een korte impressie van de ouderavond op de 20ste.
De griep
De griepgolf heeft onze school ook in de greep. In ieder geval zijn er veel kinderen ziek of
ziek geweest.
Het wonderlijke is dat we als team redelijk gespaard zijn voor wat betreft de griep. We
hebben nog geen probleem gehad met de vervanging daardoor, maar…
Als een stamgroepleider door ziekte of om een andere reden niet aanwezig kan zijn,
proberen we een invalkracht te vinden. We hebben een heel klein bestand van invallers.
De mogelijkheid om hen in te zetten droogt enigszins op.
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Daardoor zijn we genoodzaakt met eigen personeel te schuiven. Collega’s die
invallen voor zieke collega en eventueel groepen moeten combineren. In het
geval dat er geen invallers zijn en het moeizaam is om groepen samen te
voegen, moeten we in het uiterste geval de kinderen van een groep naar huis
sturen.
Wij proberen dat natuurlijk te voorkomen . Maar als al de maatregelen niet
gerealiseerd kunnen worden, zullen wij groepen kinderen bij toerbeurt naar
huis moeten sturen. We zullen u dan eerst bellen of bij school opvangen als u
uw zoon of dochter komt brengen om te informeren of uw kind met u naar
huis kan.
Kinderen waarvoor thuis geen opvang is, worden op school opgevangen.
We houden in dit geval dan nauwkeurig bij welke groep wanneer naar huis is
gestuurd. Voor een eventueel volgend ziektegeval zonder vervanging, stellen
wij een schema op. Op de dag dat geen vervanging mogelijk is, krijgen de
kinderen, die de volgende dag geen school zullen hebben, een brief mee naar
huis en u ontvangt een mail waarin dit gemeld wordt. Indien reeds te
voorzien is dat de vervangingsproblemen zullen voortduren, worden ook de
ouders van andere groepen gewaarschuwd.
Het is niet anders, we hopen dat we niet voor deze keuzes komen te staan.
Als u daarover nog vragen heeft, kom dan bij mij langs of bel of mail mij.
(Ik ben vrijdag weer in de school omdat ik de komende drie dagen scholing volg).
Studiedag
Vrijdag 23 februari zijn de kinderen al de hele dag vrij omdat wij met het team een studiedag hebben.
We gaan die dag weer aan de slag met de vragen rondom onderwijsbehoeftes van kinderen die begaafd of
hoog begaafd zijn. Ik zal u in een volgende info meer achtergrond informatie geven over onze ontwikkeling
daarin.
Tot zover.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 13 februari
Donderdag 15 februari
Vrijdag 16 februari
Dinsdag 20 februari
Donderdag 22 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 23 februari t/m vrijdag 2 maart
Maandag 5 maart
Dinsdag 6 maart
Donderdag 8 maart
Dinsdag 13 maart

Rapporten
Rapporten
Afsluiting ateliers (15.00-15.30 uur)
Oudercafé georganiseerd door het bestuur
Weeksluiting (14.30-15.15 uur)
Studiedag, kinderen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole
Weekopening (8.45-9.15 uur)
Kijkavond TB/BB (17.30-18.30 uur)
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school
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Ateliers
Voor de derde serie ateliers zijn we weer op zoek naar begeleiders en roepen u op om zich aan te melden. De
groepjes voor de begeleiders bestaan uit max. 10 kinderen.
Denk aan een eigen hobby waar u de kinderen kennis mee wilt laten maken. Wellicht bent u een buitenmens,
nu het weer hopelijk wat beter wordt is het mogelijk om ook de buitenruimte te benutten voor leuke en
leerzame activiteiten op sport- of natuurgebied. Activiteiten uit eerdere rondes mogen natuurlijk ook op
herhaling worden aangeboden zodat meer kinderen hiermee kunnen kennismaken.
Door de festiviteiten in de komende periode (schoolfeest en Koningsspelen), studiedagen en vakantie is het
geen aaneengesloten periode.
De data voor serie 3 zijn: 9 maart, 16 mrt, 23 mrt, 13 apr, 20 apr, 18 mei van 14.00 tot 15.00 uur. 18 mei vindt
aansluitend de ateliersluiting plaats van 15.00 tot 15.30 u.
Aanmelden kan via de stamgroepleider of via e-mail: e.postma@startnest.nl

Tussenbouw - tafeldiploma
0x8….6x5….3x3….8x6….2x12….
Rekenen gaat zoveel makkelijker en sneller als de
tafels geautomatiseerd zijn.
Aan het begin van het schooljaar hebben we
gevraagd hard met de kinderen te oefenen. Toen
hebben we ook al een moment gehad waarop het
tafeldiploma gehaald kon worden.
Het wordt tijd voor een volgend moment waarop de kinderen hun
tafeldiploma kunnen halen. Er komen nog ongeveer 3 mogelijkheden tot aan
de zomer. Wij streven ernaar dat alle kinderen aan het einde van dit
schooljaar hun tafeldiploma hebben gehaald.
Ook de kinderen die het tafeldiploma al in hun bezit hebben, zullen
meedoen, want het is belangrijk om de tafels te blijven oefenen.
Voor groep 5 de tafels 1 t/m 10 en groep 6 de tafels 1 t/m 12.
De kinderen van de tussenbouw hebben de tafeltoets op dinsdag 6 maart.
We vragen de sommen door elkaar!
Succes met oefenen 
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Geen weeksluiting op 22 februari
Op de kinderkalender staat dat wij op 22 februari een weeksluiting hebben. Deze gaat niet door, omdat we de
afsluiting al gevierd hebben in de klas en in de school met het voorleesontbijt en het verkleedfeest.

Schoolvoetbal – de teams
De volgende teams zijn ingeschreven voor het schoolvoetbaltoernooi:
Meisjes bovenbouw (7 tegen 7)
Leider: Johan Hogenhout
Teamleden:
Elaysah
Elise
Lara
Juli
Mette
Madeleine
Freeke
Raluca
Lieke
Suus

Jongens tussenbouw (7 tegen 7)
Leider: Melle Mellink
Teamleden:
Naut
Jordan
Aiden
Bennett
Siem
Rik
Yochie
Mike
Jibbe
Jippe

Jongens bovenbouw (11 tegen 11)
Leiders: Pascal van der Horst &
Ruchama Schouten
Teamleden:
Thunder
Mees
Kjeld
Callum
Quinten
Jayden
Melle
Kyan
Rocky
Kick
Lars
Tijmen
Teun

Geslaagd voorleesontbijt
Wat zagen de klassen er 2 februari gezellig uit! Iedere klas kreeg een heerlijk ontbijt aangeboden door de
Ouderraad en Bakker van Maanen, en er waren veel voorleesouders en grootouders opgetrommeld om de
kinderen voor te lezen. En zo leuk om te zien, dat elke klas het weer anders aanpakte. Zo lazen de kinderen
van de bovenbouw zelf voor, in andere klassen werd er per tafelgroepje of voor de hele klas voorgelezen. Het
was een genot voor ons om te zien hoe iedereen genoot.
Naast het voorlezen was er veel hulp van ouders, die bijvoorbeeld de boodschappen haalden, spullen over de
klassen verdeelden, eieren kookten etc. Heel fijn, want op deze manier was het een eitje. En natuurlijk willen
wij Esther bedanken, die in alle vroegte brood stond te snijden voor onze kinderen en heeft geregeld dat het
brood, de eieren en roomboter is gesponsord door Bakker van Maanen!
Marlies, Josijn en Stéphanie

De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Bij dit info ontvang je de februari nieuwsbrief van
de bibliotheek op school.
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Schoolfruit

Deze week hebben we als schoolfruit:
Mandarijn
Een proefje met de mandarijn! Blijft een mandarijn drijven? Maakt het uit of de
mandarijn wel of niet gepeld is? Wat als je gaatjes in de mandarijnenschil hebt
geprikt met een vork/satéprikker? Bekijk het hele proefje hier
Peren
Nederland is een echt perenland: onze peren worden over de hele wereld
verkocht. Peren worden geoogst in september, maar hoe gaat dat precies?
Bekijk de video van SchoolTV (7-12 jaar, 02:59 min)
Sinaasappel
Als sinaasappels aan de boom groeien zijn ze geelgroen van kleur. Pas als het
’s nachts wat kouder wordt, verandert de kleur van de schil naar oranje. De eerste
sinaasappels kwamen uit China, vandaar dat ze China’s appels werden genoemd.
Later veranderde dat in sinaasappel. Meer weten

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
Bij het Overstapje zijn we bezig met ziek zijn.
Alle kinderen zijn heel graag de dokter.
Ze maken iedereen beter.
Dinsdag komen de kleuters bij ons op visite Wat
gezellig! Tot dinsdag.
Dag allemaal,
Solidoe 't Overstapje
’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)

Pagina 5 van 6

Nieuws van de Ouderraad
Ouderbijdrage
De Ouderraad (OR) vraagt jaarlijks om een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten voor de kinderen van ‘t
Startnest te kunnen bekostigen. Ik laat een cirkeldiagram zien, die aangeeft waaraan de OR het geld uitgeeft.
Even een paar voorbeelden:
Ondersteuning lesmateriaal: ‘t Startnest heeft een uitgebreide boekencollectie in de bibliotheek met dank aan
zowel school als de Ouderraad. Wij bieden ook de mogelijkheid om extra expressie-, atelier- en kookmateriaal
aan te schaffen.
Activiteiten: Natuurlijk besteden wij geld aan allerlei feesten,
zoals Sinterklaas-, Kerst- en verkleedfeest. Maar ook hebben
wij het voorleesontbijt bekostigd, om aandacht te geven aan
het belang van (voor)lezen en tegelijkertijd een goed ontbijt.
Projecten: Wij vinden het belangrijk, dat het geld teruggaat
naar de kinderen en dat we dat niet sparen. Hebben wij geld
over, dan besteden wij dat aan projecten en kiezen wij die
zo, dat de kinderen daar profijt van hebben. Dit jaar hebben we gekozen voor keepertenues, headsets voor op
het podium en een extra leesplein.
68% van de gezinnen heeft een bijdrage gegeven. Dat is mooi, maar dat is nog
wel aan de magere kant. Wij zijn met elke bijdrage blij, ook al is dat misschien
minder dan voorgeschreven.
1 kind:
€ 44,2 kinderen: € 73,3 kinderen: € 100,U kunt de bijdrage overmaken onder vermelding van de naam van uw kind(eren)
naar:
Naam:
Rek.nr:

kath. Ouderver. “Het Startnest”
NL44 RABO 0363 5120 98

2e Incasso Ouderbijdrage: Voor diegene die een machtiging hebben afgegeven. De tweede incasso zal eind
februari plaatsvinden.
Namens de Ouderraad,
Stéphanie Huijgen (shuijgen@xs4all.n)
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