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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Een nieuwe lente een nieuw geluid. U kent deze uitdrukking ongetwijfeld.
Welk nieuw geluid doel ik op?
Ik heb al aangekondigd in eerdere info’s :
We vragen u om een tevredenheidsonderzoek in te vullen.
U ontvangt daarvoor deze week een email (een vragenlijst per gezin).
Tevredenheidsonderzoek.
Een tevredenheidsonderzoek voor ouders is een onderzoek waarmee we kunnen peilen of u tevreden bent.
Uit deze peiling blijkt op welke punten u wel of juist niet tevreden bent.
Uw feedback, ook in deze vorm, is erg belangrijk voor ons. Door het evalueren van en reflecteren op die
informatie kunnen we als team gericht werken aan de verbeterpunten. Dat komt ten goede aan de kwaliteit
van de school. Een tevredenheidsonderzoek geeft ook aan of we op de goede weg zijn. Als dat het geval is, is
het een opsteker en een stimulans voor ons om zo door te gaan.
Wat doen we met de door u ingevulde vragenlijsten van het tevredenheidsonderzoek?
We maken een rapportage waarin we laten zien hoe we ervoor staan. We gaan de gegevens structureren.
Waar kunnen we als organisatie trots op zijn? Welke punten hebben minder gescoord en kunnen we
verbeteren? Ook komt in de rapportage de prioriteitstelling terug. Wat is nu het belangrijkste om als eerste
aan te pakken?
Trends
Dit is een eerste vragenlijst in een reeks van vragenlijsten die we ieder jaar aan u gaan voorleggen.
Zo kunnen we de scores gaan vergelijken om de trends in de resultaten te volgen en kunnen we zien in
hoeverre verbeteracties een succes zijn.
Dit communiceren we duidelijk naar u. Hierdoor ziet u als ouder ook dat het onderzoek effect heeft.
We vragen wat tijd van u om deze vragen in te vullen. Het is een korte vragenlijst.
We vragen u met nadruk de vragenlijst in te vullen . Hoe groter de respons is , zoveel meer is de feedback die
we uit deze vragenlijst halen een werkelijke doorsnede van waar u als ouders tevreden over bent en wat
aandacht vraagt.
Dank u wel voor uw medewerking alvast.
Rest mij u prettige en zonnige
Paasdagen te wensen
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda

Woensdag 28 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Vrijdag 6 april
Dinsdag 10 april
Donderdag 12 april
Dinsdag 17 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Maandag 23 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Vrijdag 27 april
Maandag 14 mei

Agenda 2017-2018 – komende weken
Schoolvoetbal
Eiertikken
Goede vrijdag (kinderen zijn vrij)
2e Paasdag (vrij)
Sponsorloop en schoolfeest
Ontruimingsoefening
Weeksluiting 14.30-15.15 uur
Groep 8 eindtoets Route8
Groep 8 eindtoets Route8
Koningsspelen
Weekopening 8.45-9.15 uur
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Schoolkeuzegesprekken groep 7
Start meivakantie t/m zondag 13 mei
1e dag na de meivakantie, luizencontrole

Schoolfeest vrijdag 6 april 2018
Hebben jullie zin om met ons mee te gaan op wereldreis? Zet
dan vrijdag 6 april alvast in de agenda, want dan gaat het
gebeuren. Het schoolfeest heeft dit jaar het thema:
‘Reizen door de wereld’.
Elk lokaal is een land of een stad. In dit lokaal wordt een
workshop gegeven die met het land te maken heeft. Ook worden er in dit lokaal hapjes en/of drankjes
verkocht passend bij het land. Dit betekent dat we geen groot buffet meer hebben in de aula. Bij elk lokaal
hangt er een lijst waar jullie de hapjes kunnen invullen. Er kunnen nog heel wat hapjes bij.
Hier alvast een lijst met de landen/steden per stamgroep:
Stamgroep
Land/stad
Oeroeboeroe
Frankrijk
Paradijsvogel
Italië
Kiekendief
Egypte
Krullevaar
Spanje
Buitelgans
Engeland
Malmok
Mexico
Luistervink
Japan
Tureluur
Nederland
Konartel
Zuid-Afrika
Maraboe
Hollywood
Knijsterbek
Zweden
De strippenkaarten worden dit jaar vervangen door paspoorten. Met je paspoort kunnen de workshops en
hapjes/drankjes betaald worden. De paspoorten worden in de week voorafgaand aan het schoolfeest in de
benedengang verkocht. Natuurlijk worden ze ook tijdens het schoolfeest verkocht. Het kinderpaspoort kost
€ 2,50 en voor de volwassenen is het € 5,-. Probeer gepast te betalen
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Op vrijdag 6 april starten we met het schoolfeest om tien voor drie. We verzamelen op het plein voor de
sponsorloop om 15.00 uur. In twintig minuten zullen alle kinderen, hopelijk onder luide toejuichingen van de
vele toeschouwers hun rondjes rond de school lopen.
Rond 18.30 uur is het feest afgelopen en ruimen we alles op.
Natuurlijk kan dit feest geen succes worden zonder de hulp van ouders!!
Naast dat er iets lekkers gemaakt wordt voor de klassen kunnen we ook wat hulp gebruiken bij het klaarzetten
in de ochtenduren en/of opruimen na het feest. In de stamgroepen worden workshops gehouden en worden er
hapjes verkocht. Daar hebben we begeleiders voor nodig.
Via het strookje onderaan deze brief kun je je hulp en bijdragen aanbieden. Het strookje mag ingeleverd
worden bij de stamgroepleider of gemaild worden naar Tatjana. t.vermeulen@startnest.nl
Schroom niet en meld je aan!
................................................................................................................................................................................

Naam:.......................................................................................................................................................................
Email:…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….

0 Ik geef mij op als hulp tijdens het klaarzetten op vrijdagochtend.
0 Ik geef mij op als hulp tijdens het opruimen aan het einde van de avond.
0 Ik wil graag helpen in de stamgroep met het begeleiden van een workshop.
0 Ik wil graag helpen in de stamgroep met het verkopen van de hapjes/drankjes.
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Sponsorloop
Vrijdagmiddag 6 april 2018 organiseren wij ons jaarlijks schoolfeest en beginnen dit jaar weer met de
sponsorloop. De start is om 15.00 uur. Alle deelnemers krijgen twintig minuten de tijd om zoveel mogelijk
rondjes van ongeveer 400 meter te rennen/lopen in het park.
Het grootste gedeelte van de opbrengst is bestemd voor ons jaarlijkse schoolkamp, thuisblijverskamp en het
schoolreisje voor de kinderen van de school.
Ieder vierde rondje is voor het goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor:
CliniClowns bestaat 25 jaar. In die tijd brachten de clowns meer dan 1,2
miljoen kinderen vrolijkheid, verbeelding en lichtheid. Ze toverden
ziekenhuiskamers om tot aquaria en bedden tot racewagens.

In september 2018 organiseert CliniClowns de Alpentocht. In afgelopen 5 jaar zijn er inmiddels meer dan 1.100
helden naar de top gegaan. Onze collega Sabine (van stamgroep Buitelgans) gaat dit jaar die uitdaging aan.
Zij gaat de Mont Ventoux bedwingen voor het goede doel CliniClowns.
In het weekend van 22 september 2018 gaat zij met Team
Sabine (met o.a. Melle Mellink, Ronald Aalders en Peter Rinkel
– ouders van ’t Startnest) deze uitdaging fietsend aan. Zij gaan
met z'n allen de berg trotseren in de prachtige omgeving van
de Mont Ventoux. Samen met een groep deelnemers die
allemaal hetzelfde doel willen bereiken en dezelfde ambitie
hebben, verzetten ze samen bergen. Het wordt een zware tocht
maar uiteindelijk zullen ze allemaal met trots naar beneden
kijken. Lees meer op de pagina van Sabine en in de speciale
bijlage bij dit info.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april a.s. is het weer zover; de landelijke Koningsspelen.
De kinderen worden allemaal in kleine groepjes verdeeld en gaan een
spelletjescircuit om de school doen.
Hiervoor hebben we, naast de stamgroepleiders, begeleiders nodig die de
activiteiten met een groepje van ong. 8 kinderen willen doen. Per stamgroep
vragen we ongeveer 2 begeleiders (meer mag altijd!) die de hele ochtend
beschikbaar zijn. Het is ook mogelijk om een tweetal te vormen, zodat je
allebei een halve ochtend
kunt helpen. Je kunt je komende weken aanmelden bij de
stamgroepleider of bij Marjan (Malmok).
Geef je snel op. Nadere informatie volgt in de volgende info.
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Schoolfruit

Tomaat
Welke soorten tomaat bestaan er eigenlijk allemaal? Doe eens een smaaktestje met bijvoorbeeld Hollandse
tomaat, cherrytomaat, romatomaat, trostomaat, snoeptomaat en pomodori. Welke soorten kennen de
kinderen wel en welke niet? Weten ze ook hoe die soorten heten? En smaakt het lekker?
Kiwi
Om te weten of een kiwi rijp is, moet je er zachtjes in knijpen. Als hij meegeeft bij lichte druk, is hij klaar voor
consumptie! Voelt hij nog hard aan, dan kun je het rijpingsproces versnellen door hem buiten de koelkast in
een papieren zak te bewaren, of door hem naast ander fruit te leggen, zoals appels en bananen.
Appel
Appeltelers slaan hun oogst op in koelhuizen. In deze koelhuizen wordt bijna alle zuurstof verwijderd. Hierdoor
zijn de appels lang houdbaar en zijn er bijna het hele jaar Nederlandse appels te koop!

Eiertikwedstrijd
Donderdagmiddag 29 maart wordt in iedere stamgroep de traditionele “eiertikwedstrijd”
gehouden. De kinderen komen die dag allemaal met een hardgekookt ei naar school. Eén ei is
voldoende, maar om geen risico te nemen, kan er een reserve ei worden meegenomen. Zo zijn
de kinderen zeker van deelname en houden ze de kans op de titel “eierkoning of eierkoningin”
van dit jaar. Door loting worden er steeds twee tegenstanders uit de groep geselecteerd. Op
het startsein moeten de twee eieren tegen elkaar worden geketst. Het ei dat geheel intact uit
de strijd komt, mag door naar de volgende ronde totdat er in elke stamgroep één winnaar
overblijft. De winnaar wordt gekroond met een prachtige kroon. De eeuwige roem zal hem of
haar ten deel vallen.
Thuis is het vooral heel leuk om de komende tijd te gebruiken om de beste tactiek uit te broeden. We zijn
benieuwd welke tactiek dit jaar het beste zal blijken te zijn.
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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 2 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 10 april.
We vragen de sommen door elkaar!
Succes met oefenen 

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Het voorjaar gaat echt beginnen. `t Overstapje
is druk bezig met Pasen. Ook hebben we heerlijk buiten
in de zandbak kunnen spelen. Dat was heerlijk!
Iedereen fijne Paasdagen gewenst en tot gauw!
Onze deur staat altijd open!
Tot gauw,
Solidoe PO 't Overstapje Silvia, Janny, Helene, Mariëlle
’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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Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 28 maart is de eerste speeldag voor alle teams.
We gaan er vanuit dat de kinderen zelfstandig of met ouder(s) een half uur voor
aanvang van de wedstrijd op het sportcomplex van de Legmeervogels aanwezig zijn.
Voor de teams uit de bovenbouw geldt dat zij om 12.30 u. op het sportcomplex
moeten zijn omdat hun eerste wedstrijd om 13.00 u begint. Daarom geven we deze
kinderen vanaf 11.45 u. de tijd om op school te lunchen en vertrekken zij om 12.10 u.
met de fiets naar het sportveld zodat zij op tijd zullen zijn.
De kinderen van deze twee teams hebben die dag dus een lunchpakket nodig en komen op de fiets naar
school. Eventuele spullen nemen ze in een rugzak mee. Gaat u zelf ook mee om aan te moedigen dan kunt u
om 12.10 u. uw kind ophalen om samen naar het sportveld te gaan.
Voor het team van de tussenbouw zijn geen speciale afspraken nodig. Zij worden om 14.00 u. op het
sportcomplex verwacht.
Tijdens de wedstrijden worden de kinderen opgevangen door de leider van het team.
Per team wordt er gezorgd voor drinken en wat te eten.
Na de wedstrijden verwachten we dat de kinderen zelfstandig of met ouder(s) weer naar huis gaan.
Wanneer het spelprogramma wordt afgelast vanwege weersomstandigheden of veldcondities schuift het
programma een week door. Dit horen we pas na 10.30 uur op de betreffende speeldag.
Na het spelen van deze eerste ronde zal het onderlinge resultaat in de poule uitmaken welke teams naar de
volgende ronde gaan.
Kleding
Vanuit school worden de sporttenues meegenomen. Alle spelers zorgen voor goed passende
(voetbal)schoenen. Daarnaast moeten alle spelers een trainingsjack meenemen en evt. een lange
trainingsbroek. Alle teams hebben wissels en het is noodzakelijk dat de wissels zich warm kunnen houden. Bij
regenachtig weer is regenkleding geen overbodige luxe.
Het zou fijn zijn wanneer na iedere speeldag een van de toeschouwende ouders zich aanbiedt om de tenues te
wassen en weer op school te bezorgen. Per team is dat klusje goed te doen.
Tot slot wensen we de spelers en de toeschouwers een heel plezierige en vooral sportieve middag.
Jongens D - poule D (Bovenbouw)
Nr Tijd
Veld Team1
Team2
2 wo 28-3-2018 13:00 5 't Startnest JD1
- De Kwikstaart JD2
1 wo 28-3-2018 13:00 6 Het Duet JD1
- De Vuurvogel JD1
3 wo 28-3-2018 13:30 5 't Startnest JD1
- Het Duet JD1
4 wo 28-3-2018 13:30 6 De Kwikstaart JD2 - De Vuurvogel JD1
5 wo 28-3-2018 14:00 5 De Vuurvogel JD1 - 't Startnest JD1
6 wo 28-3-2018 14:00 6 Het Duet JD1
- De Kwikstaart JD2
De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

Official
De Kwikstaart
De Vuurvogel
Het Duet
De Vuurvogel
De Vuurvogel
Het Duet
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Meisjes D - poule D (Bovenbouw)
Nr Tijd
Veld Team1
Team2
2 wo 28-3-2018 13:00 4A De Zon MD4
- 't Startnest MD1
1 wo 28-3-2018 13:00 4V De Kwikstaart MD4 - Het Duet MD2
3 wo 28-3-2018 13:30 4A De Zon MD4
- De Kwikstaart MD4
4 wo 28-3-2018 13:30 4V 't Startnest MD1
- Het Duet MD2
5 wo 28-3-2018 14:00 4A Het Duet MD2
- De Zon MD4
6 wo 28-3-2018 14:00 4V De Kwikstaart MD4 - 't Startnest MD1
De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

Official
't Startnest
De Kwikstaart
De Zon
't Startnest
Het Duet
't Startnest

Jongens E – poule E (Tussenbouw)
Nr Tijd
Veld Team1
Team2
Official
2 wo 28-3-2018 14:30 4A De Zon JE1
- De Springschans JE4 De Zon
1 wo 28-3-2018 14:30 4V 't Startnest JE1
- De Kwikstaart JE4
't Startnest
3 wo 28-3-2018 15:00 4A De Zon JE1
- 't Startnest JE1
't Startnest
4 wo 28-3-2018 15:00 4V De Springschans JE4 - De Kwikstaart JE4
De Kwikstaart
5 wo 28-3-2018 15:30 4A De Kwikstaart JE4 - De Zon JE1
De Kwikstaart
6 wo 28-3-2018 15:30 4V 't Startnest JE1
- De Springschans JE4 't Startnest
Er zijn 5 poules, de beste 4 nummers 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

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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