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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
We hebben heel goed nieuws.
Carolien Jonker is maandag volledig hersteld weer aan het werk begonnen. Zij heeft de afgelopen maanden reintegrerend haar werk weer opgepakt.
Op maandag staat zij in Knijsterbek, op woensdag in Konartel en op vrijdagochtend in Kiekendief.
Dinsdagochtend vervult zij haar taak als gedragsspecialist.

Ouderraadpleging verandering schooltijden
We hebben in januari tijdens de ouderavond aangegeven dat we u via een
enquête raadplegen over uw voorkeur over mogelijke andere modellen voor
onze schooltijden.
We hebben in het kader hiervan binnen het team en de MR overleg gevoerd.
We hebben als team veel tijd nodig gehad om de voor- en nadelen van de
verschillende opties tegen elkaar af te wegen. Doordat we veel tijd hebben
genomen voor de oriëntatie op deze modellen en de consequenties daarvan op
het onderwijskundige aspect en de formatie weten we nu zeker dat we het komend jaar de schooltijden niet
gaan aanpassen.
Het verdient voor mij niet de schoonheidsprijs dat we daar zo lang over doen. En het is ons veel waard om de
mogelijke verandering in de schooltijden als een zo breed mogelijk gedragen keuze te laten plaatsvinden.
Het is daarom zeker dat we het komend schooljaar geen drastische andere keuzes in schooltijden gaan maken.
We starten daarmee, afhankelijk van de raadpleging, in het schooljaar daarop volgend: 2019/2020.
U krijgt nu in week 26 de enquête voorgelegd.
Ik kom in de volgende Info terug op de wijze waarop we u de enquête voorleggen.
Ouderavond stamgroepindeling 2018/2019, aanvang 20.00 uur
Ter herinnering n.a.v. de verzonden mail op 16 mei jl.
We nodigen u uit voor een ouderavond waarin we graag met u in gesprek over de verdere achtergrond van
onze keuze en de feitelijke verdeling van de groepen.
We weten dat we met deze keuze mogelijk veel vragen oproepen bij u. We beantwoorden deze heel graag.
We nodigen u uit om u aan te melden voor deze avond en alvast uw vragen te stellen via de onderstaande link
zodat we deze op de 12de juni direct kunnen beantwoorden.
aanmelding ouderavond 12 juni of mail naar directie@startnest.nl.
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Oudercafé Mediawijs
Kom erbij op vrijdag 6 juli om 8:45 uur.
In de week van 25 juni krijgen alle groepen lessen over
mediawijsheid door een mediacoach van de bibliotheek. Van
online vrienden maken tot reclame tot foto’s op Instagram.
Tijdens het oudercafé vertellen we over de inhoud van deze
medialessen, de resultaten en reacties van de kinderen.
Natuurlijk komt ook de Lego leerlijn aan bod.
Daarnaast zijn we ook benieuwd naar wat u als ouder
interessante lesonderwerpen vindt over media voor het
(jonge)kind, dus uw inbreng is van belang en van harte
welkom.
Graag tot 6 juli!
Hieronder hebben we een link voor aanmelding toegevoegd.
Fijn als we ongeveer het aantal deelnemers vooraf weten.
aanmelding oudercafé mediawijsheid of mail naar directie@startnest.nl.
Graag tot ziens op 6 juli as.
Connie Fransen, lees-media consulent
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Maandag 28 mei t/m donderdag 31 mei
Avond-4-daagse
Maandag 4 juni t/m vrijdag 15 juni
Cito/LVS toetsen
Dinsdag 12 juni
Ouderavond
Maandag 18 juni 8.45-9.15 uur
Weekopening
Dinsdag 19 juni
Schoolfotograaf groep 8
Dinsdag 3 juli
Rapporten
Donderdag 5 juli 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 5 juli
Rapporten
Vrijdag 6 juli
Oudercafé 8.45-10.00
Dinsdag 10 juli
Stamgroepwisselochtend
Woensdag 11 juli
Studiedag – de kinderen zijn vrij!

Hesjes avond4daagse
Nog lang niet alle hesjes die gebruikt zijn op de avond4daagse zijn weer terug op school.
Lever ze deze week in!
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Opbrengst sponsorloop 2018

Gevonden voorwerpen
We hebben regelmatig gevonden voorwerpen op de tafel bij de ingang van
de school uitgestald liggen om mee genomen te worden door de eigenaar.
We laten dit soms een paar weken liggen zonder dat zij worden
meegenomen. Dat doen we niet meer.
De spullen liggen een week op de tafel en daarna gaan zij naar een andere
bestemming: een kringloopwinkel.
We doen dit omdat we anders onze kastruimtes, die we al te kort komen,
vrij moeten maken voor gevonden voorwerpen.
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