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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ik heb met veel plezier de weersverwachting gevolgd.
In ieder geval zomerse temperaturen tijdens de schoolreis en het schoolkamp. Een
regenjas lijkt af en toe nodig.
Wellicht werken de weergoden mee. Daarnaast hebben we natuurlijk ook weer de
medewerking van vele ouders .Geweldig wat velen van u al gedaan hebben en wat u
de komende dagen nog gaat doen om deze beide activiteiten tot een succes te
maken.
Open Ochtend
Daarnaast hebben we ook weer een Open Ochtend gehad op woensdag 16 mei.
We hebben veel mogelijk toekomstige kinderen en hun ouders mogen verwelkomen in de school. We hadden
vooral bezoekers van kinderen die nog 4 moeten worden (de vorige keren hadden we ook veel ouders van zij
instromers, kinderen die al een andere school bezoeken).
Deze ochtend kunnen we ook alleen zo organiseren door samen te werken met de ouderraad. Met
hun hulp en aanwezigheid kunnen we de ochtend vormgeven zoals we nu doen. Ook daarvoor heel veel dank
aan hen.
Ook de kinderen van groep 8 hebben een zeer waardevolle rol op deze dag. Zij geven in tweetallen de
geïnteresseerden op de Open Ochtend een uitgebreide rondleiding door de school. Zij delen hun eigen
ervaring en zij beantwoorden veel vragen. Zij krijgen van alle mensen die zijn rondgeleid een groot compliment
omdat zij zo secuur en volledig zijn in hun informatie.
Kortom we hebben in een korte tijd na de mei vakantie al weer bergen werk verzet.
Dat lukt mede door de samenwerking met u.
Dank u wel!
Resultaten van eindtoets groep 8 : Route 8
De resultaten van de eindtoets Route 8 zijn bekend.
We hebben dit jaar een gemiddelde van 226,6
Dat betekent dat we ruim boven het landelijk gemiddelde van 206 scoren. De scores worden aan de hand van
de schoolbevolking genormeerd (voor onze school is de ondergrens 202,1).
De resultaten van de afgelopen jaren in het onderstaand overzicht geven aan dat we nu een reeks van jaren
boven het landelijk gemiddelde scoren.
In Scholen op de kaart staat van onze school deze onderstaande tabel:
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Het basisschooladvies
In december 2017 kregen de kinderen van groep 8 (en hun ouders) het basisschooladvies.
De eindtoets is een tweede objectief gegeven naast het basisschooladvies. Alle leerlingen in Nederland in
groep 8 maken een eindtoets. Wij hebben gekozen voor Route 8.
De definitieve uitslagen zijn bekend. De resultaten van de eindtoets zijn bij de ouders en kinderen via de
school bekend gemaakt.
Gesprek school en ouders
Bij een uitslag die hoger is dan het basisschooladvies mag u ons vragen om aanpassing. Wij nemen hierover
het uiteindelijke besluit en lichten dit aan u toe. Ook als we het advies niet wil aanpassen geven wij hiervoor
een reden.
Aanleg Vreedzaam Speelveld
Achtergrondinformatie:
Wij hebben als ’t Startnest de intentieverklaring
“Vreedzame wijk” getekend.
Reden voor de Vreedzame wijk: de pedagogische
principes van het programma van De Vreedzame
School vormen ook de pedagogische principes van
De Vreedzame Wijk
Gemeente en wijkpartners hebben geconstateerd
dat er voor de wijken Europarei en Thamerdal veel
maatregelen zijn getroffen en dat er vele projecten
en programma's lopen, maar dat de samenhang
ontbrak. Er is met elkaar van gedachten gewisseld
over een overkoepelende aanpak die als paraplu
kan dienen. Die overkoepelende aanpak is
gevonden in het programma Vreedzame Wijk.
Om het opgroeiklimaat voor kinderen positief te
beïnvloeden bouwen we in 2018 verder aan de
Vreedzame Wijk.
Op 22 juni 2017 vond er een wijk brede werksessie
plaats waarbij de vraag centraal stond: ‘Wat is er
nodig om in Uithoorn toe te werken naar een
samenhangende pedagogische visie, waarin het
gedachtegoed van de Vreedzame Wijk als paraplu
kan dienen?’
Op 12 oktober 2017 werd hier een vervolg
aangegeven en hebben wij en de overige wijkpartners de intentieverklaring ondertekend. Hiermee tonen wij
allen ons commitment voor het samen bouwen aan een positief klimaat in de wijk.
Vanwege bovenstaande doelstelling voor de wijk is het nieuw aan te leggen speelveld een Vreedzaam
Speelveld. Rondom het speelveld is er overleg met de buurtbewoners, wijkagent, Vuurvogel, Solidoe, Videt,
’t Startnest en de gemeente.
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Met de aanleg van het speelveld wordt binnenkort begonnen. De verwachting is dat het speelveld eind juni
gereed zal zijn. Op 26 september is de opening. Dit is in de nationale sportweek. Dit betekent dat er
sportactiviteiten zullen zijn op het speelveld en sportverenigingen benaderd zullen worden.
Afspraken speelveld
Voortraject Vreedzaam Speelveld.
We hebben een bijeenkomst gehad met 6 kinderen van de Vuurvogel en 6 kinderen van ’t Startnest. De
jongeren( ouder dan 12 jaar), die ook gebruik gaan maken van dit speelveld, zijn ook benaderd om mee te
denken. Zij vullen een enquête in vanuit Videt. Een aantal kinderen van de Vuurvogel en ‘t Startnest zit ook bij
Solidoe zodat Solidoe ook vertegenwoordigd is.
Tijdens deze bijeenkomst werd gesproken over welke afspraken voor de kinderen belangrijk zijn
om een vreedzaam speelveld te waarborgen.
Na traject
De kinderen die nu bij elkaar zijn geweest zijn
ambassadeur van het speelveld en zullen vaker
samenkomen om de ontwikkelingen van het gebruik
van het speelveld te bespreken.
De groep kinderen, aangevuld met een aantal
jongeren, zullen de Speelveldraad gaan vormen.
Zij komen ook bij de opening in actie en zij gaan een
paar weken na de opening met elkaar in gesprek over
de voortgang en hoe de afspraken worden nageleefd.
Bijeenkomst Vreedzaam bewoners
Op 3 juli om 19.30 uur is er een bijeenkomst voor bewoners van de wijk op ‘t Startnest.
De kinderen die ambassadeur zijn worden ook uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het begin van de avond om
met de bewoners hun afspraken te delen.
Verkeersexamen
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 het praktijkdeel van het
verkeersexamen afgelegd.
Zij hebben de vooraf vastgestelde route gefietst.
Nu maar wachten op de wethouder die de diploma’s komt uitreiken.

Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Woensdag 23 mei t/m vrijdag 25 mei
Schoolkamp groep 3 t/m 8
Donderdag 24 mei
Schoolreisje groep 1 & 2
Maandag 28 mei 8.45-9.15 uur
Weekopening
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei
Avond-4-daagse
Donderdag 31 mei 14.30-15.15 uur
Extra weeksluiting
Vrijdag 1 juni
Lesvrij groep 1 t/m 4
Maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni
Cito/LVS toetsen
Dinsdag 12 juni
Ouderavond
Maandag 18 juni 8.45-9.15 uur
Weekopening
In de kalender staat op maandag 28 mei een weekopening en op donderdag 14 juni een weeksluiting. Omdat
deze sluiting in de tweede CITO week valt, komen deze weekopening en sluiting te vervallen.
De ingelaste weeksluiting op donderdag 31 mei blijft gewoon staan. En de eerstvolgende weekopening is dan
op maandag 18 juni.

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

Gevonden
Op het schoolplein is dit ringetje gevonden. Je kunt het ophalen bij Anke of
Erik.
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Avond4daagse 2018
Voor de 10 km. zijn wij nog op zoek naar een ouder die de vlag onder zijn/haar hoede kan nemen.
Indien je de vlag op dinsdag en woensdag mee kunt nemen naar het beginpunt en ook weer mee kunt nemen
voor de volgende avond: geef dit door per mail aan de OR: mailadres voor de avond4daagse:
seleb77@gmail.com.Voor de maandag en donderdag heeft een ouder zich al opgegeven.
Alle kinderen die zich via school hebben opgegeven om mee te lopen met de avond4daagse ontvangen op
maandag 28 mei een hesje dat zij 4 avonden kunnen dragen.
Op donderdag lever je dit hesje weer in bij de medaille-uitreiking.
***Alle kinderen dienen onder begeleiding van een ouder/begeleider de avond4daagse te lopen. ***
Op de maandag, dinsdag en woensdag zal er door de ouderraad een pauzehap verzorgd worden.
De kinderen en meelopende ouders zorgen zelf ook voor wat te drinken en eten voor onderweg.
Starttijden:
De 5 km start rond 18:15
De 10 km start rond 18:00
Intocht:
Tijdens de intocht op 31 mei loopt de 5 km de laatste kilometers achter een muziekkorps aan die ons feest
komen opvrolijken. Voor ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden zal op het terrein van de
Legmeervogels voldoende ruimte zijn om de wandelaars te feliciteren en foto’s te maken met de nieuwe
medaille.
't Startnest streeft ernaar om de lopers van de 5 km en de lopers van
de 10 km gezamenlijk hun medaille te kunnen geven.
Op dinsdag en woensdag start de avond4daagse op het terrein van
KDO in De Kwakel.
Via de volgende link zijn de routes alvast te bekijken:
http://www.avond4daagse-uithoorn.nl/pagina/routes-en-starttijden
Uiteraard hopen we weer op heel erg mooi weer.
Groeten namen de OR:
Saskia Ariëns.

Pagina 5 van 5

