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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
12 juni jl. zijn ruim 60 ouders aanwezig geweest op de ouderavond over de nieuwe indeling van de
stamgroepen volgend jaar. Fijn dat u met zoveel aanwezig was en ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw
steun die u deze avond aan onze keuze heeft gegeven.
We hebben tijdens de avond het gesprek gevoerd over de vragen die leefden nadat wij via een presentatie
met u hebben gedeeld waarom en hoe wij de driejarige stamgroepen vormgeven.
In de presentatie was ook de film over de driejarige stamgroepen te zien. Deze kwam niet geheel tot zijn recht!
(Haperingen tijdens het afspelen) en daarom heb ik de link nogmaals toegevoegd.
Ik heb een korte beschrijving over het waarom van de keuze voor de driejarige stamgroepen hieronder op een
rijtje gezet. Ik ga in op wat anders (en beter volgens ons) is aan driejarige heterogene stamgroepen.
Heterogene leeftijdsgroepen
Wij als Jenaplanschool werken vanuit een pedagogisch concept. Niet de leerstof, maar het kind staat centraal.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op geheel eigen wijze, heeft eigen unieke talenten en een eigen leerstijl.
We willen dit unieke van ieder kind benadrukken en de ruimte geven. Doordat de kinderen verschillend mogen
zijn, leren ze van verschillen en leren ze deze verschillen te respecteren.
Daarom kiezen we nu weer voor de driejarige stamgroepen waar kinderen van drie leeftijden samen zijn.
Meer informatie over de driejarige stamgroep: driejarige stamgroep.
De leerdoelen die wij met de kinderen willen bereiken zijn door de overheid geformuleerd in 'de kerndoelen
voor het basisonderwijs'. Deze kerndoelen gelden voor alle basisscholen. Wat de kinderen bij ons leren is dus
hetzelfde als op andere basisscholen, alleen de weg daar naar toe is verschillend. Kinderen verschillen van
elkaar in aanleg, motivatie, tempo, werkhouding, belangstelling, etc. Wij willen daar recht aan doen door
zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte van elk kind.
Dit is een bewuste keuze omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren omgaan met verschillen, dat ieder
kind verschillend kan en mag zijn en dat kinderen leren van verschillen.
Wij bieden op deze wijze een rijkere sociale omgeving waarbij ieder kind meer de mogelijkheid heeft om zich
op eigen unieke wijze te ontwikkelen.
Persoonlijke ontwikkeling
Als je op school acht jaar als kind dezelfde groep zou houden, houd je dezelfde rol en positie; je bent en blijft
de grappenmaker, de populaire of de underdog. Bij de driejarige stamgroep ben je altijd een keer jongste,
middelste en oudste. Dat komt de persoonlijke ontwikkeling van het kind ten goede. Er zijn namelijk
vanzelfsprekend rolwisselingen. Je bent een keer hulpvrager, hulpgever. Rolwisselingen stimuleren ook het
ontwikkelen van potentiele leiderschapskwaliteiten en elkaar helpen wordt een natuurlijke bezigheid.
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Groepscultuur
In een driejarige stamgroep wordt de groepscultuur makkelijk doorgegeven (meestal is slechts een derde deel
van de groep nieuw). Samen, met en van elkaar leren gaat gemakkelijker en zoals hierboven al geschetst
ontstaat vanzelf een cultuur van ‘helpen’. De nieuwe kinderen in de stamgroep nemen als vanzelfsprekend de
normen en waarden die de stamgroepleider en de stamgroep over. Ook heel praktisch: de stamgroepleider
hoeft nauwelijks iets uit te leggen over waar spullen te vinden zijn of waar iets moet worden ingeleverd – de
oudsten nemen die taak automatisch op zich.
Leren
Ook op leerstofgebied ben je en blijf je in een homogene groep steeds de beste in tekenen of heb je de meeste
moeite met rekenen. In een heterogene stamgroep komen oudsten, die bijvoorbeeld rekenen moeilijk vinden,
erachter dat ze jongsten WEL kunnen helpen… en dat ze dus al veel geleerd hebben! Samen, van en met elkaar
leren gaat gemakkelijker. Met het ene vak doet een kind dan bijvoorbeeld met de middelsten mee, en met het
andere vak weer met de oudsten. Door de verschillen kijken kinderen ook meer naar de groei van de eigen
prestaties; vergelijken van leervorderingen wordt minder vanzelfsprekend.

Afscheid Marijke Joon
Gisteren hebben we ook de stamgroepverdeling voor het volgend schooljaar bekend gemaakt.
Daarbij heeft u ook kunnen lezen dat we binnenkort afscheid nemen van Marijke Joon.
Marijke heeft 16 jaar gewerkt op ’t Startnest. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de school zoals deze nu
functioneert.
Haar altijd aanwezige en intense aandacht voor de kinderen in haar groep en haar loyale houding naar de
school en de collega’s zullen wij enorm missen. Zij heeft 16 jaar met veel inzet veel betekend voor de kinderen
en de ouders. Zij gaat na haar loopbaan op school een nieuw pad in, om zich vooral met de coördinatie en
beleidsontwikkeling van cultuuronderwijs bezig te houden.
We komen nog terug op de wijze waarop Marijke haar afscheid gaat vieren.
Tot zover
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 3 juli
Rapporten
Donderdag 5 juli 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 5 juli
Rapporten
Vrijdag 6 juli
Oudercafé Mediawijs 8.45-10.00
Dinsdag 10 juli
Stamgroepwisselochtend
Woensdag 11 juli
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Donderdag 12 juli
Schoonmaakmiddag/avond OB en MB
Maandag 16 juli
Matinee groep 8 musical
Dinsdag 17 juli
Afscheidsfeest BB
Dinsdag 17 juli
Afscheidsavond groep 8
Donderdag 19 juli
Continurooster (tot 14.15 uur)
Donderdag 19 juli
Afscheidsfeesten OB/MB/TB
Vrijdag 20 juli
Laatste schooldag
Lesvrijemiddag groep 5 t/m 8
Zaterdag 21 juli
Zomervakantie t/m zondag 2 september

Bericht van Marijke
Lieve kinderen van ’t Startnest en hun ouders,
Aan het eind van dit schooljaar zal ik ‘t Startnest gaan verlaten. Dat doe ik niet omdat ik niet meer op deze
fijne plek met leuke, grappige, lieve, stoute, vrolijke, boeiende, ontroerende kinderen wil werken. Ik geniet
nog elke dag van het verrassende wat elke schooldag brengt. En geen dag is hetzelfde geweest in de ruim 27
jaar dat ik als ‘juf’ werk!
De reden van mijn afscheid is dat er volgend jaar minder leerkrachten in ’t Startnest nodig zijn. De
mogelijkheid was om aan te geven vrijwillig ontslagen te worden. Ik heb aangegeven dat ik daarvoor in
aanmerking wilde komen. Daarmee is gedwongen ontslag door krimp van leerlingenaantal voorkomen.
Maar nu de dag dichterbij komt om echt afscheid te nemen, realiseer ik me dat ik de kinderen, hun ouders en
mijn Startnest-collega’s heel erg zal gaan missen.
Spannend ook wat de toekomst nog voor me verborgen houdt. Ik ga er van uit dat voor mij vast nog wel een
leuke baan op mijn pad komt.
Ik wil alle Startnest-ers (en hun ouders) nog een hele fijne tijd op ’t Startnest wensen, waar ze hun talenten
kunnen ontwikkelen en uitvliegen als jonge mensen die voorbereid zijn op steeds meer zelfstandigheid en
gaan ontdekken wat ze willen en kunnen.
Ik zou het fijn vinden om jullie in de komende weken persoonlijk nog gedag te zeggen. Wanneer dat niet
mocht lukken, dan wens ik jullie heel veel geluk, gezondheid en veel goeds.
En -wie weet- tot ziens! Want ik kom vast nog wel eens ‘t Startnest binnen lopen…
Hartelijke groet!
Marijke Joon
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Tussenbouw - tafeldiploma
Het wordt tijd voor het laatste moment van dit schooljaar waarop de kinderen van de
tussenbouw hun tafeldiploma kunnen halen.
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 maandag 25 juni.

Greenpeace
Naar aanleiding van mijn verslagkring die ik (Juli) over Greenpeace heb gehouden zijn Mare, Luna en ik aan de
slag gegaan om geld in te zamelen voor Greenpeace. Dit doen we door langs huizen te gaan en om lege
statiegeldflessen, heitje voor een karweitje of een kleine bijdrage te vragen. Inmiddels zijn wij met de klas bezig
met een spandoek maken die we uiteindelijk om de school gaan hangen. We hebben bij de ingang van de
school op de tafel van de gevonden voorwerpen een krat neergezet er we zouden het fijn vinden als u thuis nog
lege statiegeldflessen heeft die u zou willen doneren aan Greenpeace in die krat te doen.
Groetjes: Juli, Mare en Luna

Verloren
Ik ben mijn tas kwijt geraakt. Het is een Barcelona tas en er zit een beker in.
De tas is blauw met rood.
Hij is van Jibbe uit Luistervink. Ik wil hem héééél graag terug.

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

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Het was een erg leuke week. Druk met inpakken voor vaderdag en
met de trein.
Ook zijn er opa's en oma's van de kinderen op visite geweest.
Nieuwsgierig... kom gerust even langs.
Tot gauw.
Solidoe PO 't Overstapje.
Janny, Helene, Daniëlle, 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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