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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Afscheid
Jorien, onze onvolprezen groepsleerkracht, gaat ’t Startnest verlaten.
Met ingang van 20 juli 2018 vertrekt Jorien bij onze school. Het was voor haar een moeilijke beslissing, tegelijk
is zij ook blij dat ze kan doorgroeien in een fantastische nieuwe functie: ze wordt groepsleerkracht op een
school voor kinderen met een taal (ontwikkelings) stoornis (TOS) en slechthorende leerlingen (groep 8), in
Alphen aan den Rijn Een prachtige nieuwe stap in haar loopbaan die we haar natuurlijk met liefde gunnen. We
hebben er gemengde gevoelens over: een beetje verdrietig dat de kinderen, ouders en wij zo’n fijne en super
collegiale en muzikale juf gaan missen.
En helaas nemen we ook afscheid van Lisanne. Zij is verleden jaar bij ons komen werken en heeft in bijna alle
groepen gewerkt. Zij heeft een nieuwe functie bij de Willibrordschool in Vleuten.
Zij gaat daar in een onderbouw groep fulltime aan de slag.
Ook voor haar is het natuurlijk heel erg fijn dat zij deze plek heeft gevonden meer in haar buurt.
Ook haar wensen we succes en geluk bij haar nieuwe school.
Je flexibiliteit en je aanpassingsvermogen is groots!
De kinderen en wij zullen je enorm missen. Ook veel succes!
Ter gelegenheid van dit afscheid van onze drie dierbare collega’s organiseren wij op
donderdag 12 juli van 16.00 uur tot 17.00 uur een afscheidsreceptie voor Marijke,
Jorien en Lisanne.
U bent van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje afscheid te komen
nemen van hen alle drie.
Vacature
Nu hebben we zo aan het eind van het schooljaar dus meer collega’s die afscheid nemen.
We wisten dit al van Marijke en van Lisanne, omdat we te maken hebben met krimp van het aantal kinderen
en daarmee krimpt de formatie ook.
Zoals u gelezen heeft, of nog kan lezen in de afscheidsbrief van Jorien en van Marijke, hebben zij beiden de
keuze met pijn in het hart genomen.
Lisanne had tot voor kort geen keuze, haar tijdelijke aanstelling werd niet verlengd omdat we geen
formatieruimte hadden.
Nu is deze ruimte wel ontstaan door de keus die Jorien heeft gemaakt.
Daardoor hebben we nu zo vlak voor het eind van het schooljaar nog een wijziging in de bezetting van de
juffen voor de groepen.
Marije gaat nu op woensdag, donderdag en vrijdag samenwerken met Marlies in Oeroeboeroe.
En dan hebben we toch nog een kleine vacature voor 1,5 halve dag in Knijsterbek.
We zijn druk bezig om deze vacature nog voor de vakantie te vervullen.
Ik houd u op de hoogte van de stand van zaken.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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Brief van Jorien
Lieve kinderen en ouders van ‘t Startnest,
Met een dubbel gevoel, wil ik jullie vertellen dat ik afscheid ga nemen van ’t Startnest.
‘t Startnest….
De plek waar ik dertien jaar lang met veel plezier, enthousiasme en liefde heb gewerkt.
De plek waar ik mijn loopbaan ben gestart en waar ik me thuis voel.
De plek waar ik veel kinderen heb mogen begeleiden, ondersteunen en nieuwe dingen heb mogen leren op
een stukje van hun pad.
Een plek waar de ouderbetrokkenheid en ouderhulp groot is, iets wat ik als heel fijn ervaren heb.
Een plek waar ik veel van mijn liefde voor muziek heb kunnen delen en inzetten tijdens; de weeksluitingen,
vieringen, ateliers, schoolkamp, maar ook zeker in de stamgroep.
Een plek die perfect was voor mij, waar ik deel mocht uitmaken van een geweldig team.
Deze plek ga ik nu verlaten.
Er is een mooie, nieuwe uitdaging op mijn pad gekomen.
Ik luister naar mijn hart en ga ruimte maken voor een nieuw begin. Ik ga na de zomervakantie werken op een
school voor kinderen met een taal (ontwikkelings) stoornis (TOS) en slechthorende leerlingen (groep 8), in
Alphen aan den Rijn. Een fijne bijkomstigheid is, dat ik nu ga werken in dezelfde regio als waar mijn kinderen
naar school gaan. De schoolvakanties zullen gelijk vallen met de vakanties van mijn kinderen.
Ik heb erg veel zin om deze nieuwe start te maken, tegelijkertijd voelt het ook verdrietig om ’t Startnest achter
me te laten. Ik ga veel dingen ontzettend missen; de fijne sfeer, de saamhorigheid, de samenwerking, mijn
lieve collega’s, het contact met de kinderen en ouders.
Het veilige, warme nest…..
Ik ga nieuwe dingen ontdekken, ik groei door, net als jullie
allemaal. Volg je hart en ontdek al jouw talenten, laat ze maar
zien. De herinneringen aan ’t Startnest neem ik mee in mijn hart,
zal ik nooit vergeten. Hier ben ik enorm dankbaar voor.
Fijn dat ik nog een aantal weken de tijd heb om jullie allemaal
gedag te zeggen.
Wees welkom voor een praatje of een knuffel.
Ik wens jullie alle goeds voor de toekomst!!
Ik vlieg uit….. Wie weet komen we elkaar nog eens tegen…
Veel liefs,
Jorien
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Brief van Lisanne
Lieve kinderen en ouders van ’t Startnest,
Zoals vele van jullie misschien al wel weten, ga ik aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van
’t Startnest. Dit heeft te maken met het feit dat er volgend schooljaar minder leerkrachten nodig zijn. Dit vind
ik heel jammer, want ik heb het ontzettend naar mijn zin op ’t Startnest. Desondanks heb ik gelukkig al wel een
nieuwe baan gevonden. Ik ga na de zomervakantie starten op een basisschool in Vleuten. Dit is tevens voor mij
ook een stukje dichter bij huis.
Ik wil iedereen bedanken voor de gezellige en leuke tijd, die ik heb mogen hebben hier op school. Ik wens
iedereen alle goeds voor de toekomst en wie weet tot ziens
Groetjes Lisanne.

Oudercafé Mediawijsheid gaat niet door!
Er waren vier aanmeldingen en dat vonden we te weinig
mensen voor een aanbod als dit. We gaan het komend
schooljaar weer een ochtend organiseren gericht op
specifieke kwesties als gameverslaving , gebruik social
media etc.
Helaas en we hopen dat we volgend jaar een beter
moment kunnen aanbieden zodat meer ouders van dit
aanbod gebruik maken.
Mede namens
Connie Fransen,
lees-media consulent

Middenbouw nieuws
MIDDENBOUW AFSCHEIDSFEEST donderdag 19 JULI.
Wij hebben het voornemen om met alle middenbouwleerlingen
het schooljaar af te sluiten met een uitstapje naar speeltuin
“Zuideinde” te Nieuwkoop.
We vertrekken om 09:00 uur en zijn rond 13:30 uur weer op
school.
Vanaf 14:15 uur zijn de kinderen vrij.
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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 Mediawijsheid gaat niet door
Dinsdag 10 juli
Stamgroepwisselochtend
Woensdag 11 juli
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Donderdag 12 juli
Schoonmaakmiddag/avond OB en MB
Donderdag 12 juli
Afscheidsreceptie Marijke, Jorien en Lisanne
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

Gevonden voorwerpen
Woensdag 4 t/m vrijdag 6 juli liggen alle gevonden
voorwerpen op de tribune in de aula. Einde van de
week gaan ze naar de kringloop dus neem een kijkje.
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Leesplezier in de zomervakantie

Dankzij de Vakantiebieb blijven duizenden kinderen in de zomervakantie lezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomervakantie voorkomt een terugval in leesniveau.
Ook deze zomer staan er 60 E-books in de Vakantiebieb, waarvan meer dan 30 jeugdboeken. De app is een
zomercadeautje van de bibliotheek en te downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Een lidmaatschap is niet
nodig.
Kinderen van 6 t/m 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini, door te laten weten wat hun
favoriete E-book uit de Vakantiebieb is en waarom.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
En zo staat er zomaar een tent op de groep!
En de kinderen waren zo enthousiast dat wij zijn gaan
kamperen.
Wat een groot feest in ons thema op reis.
Volgende week gaan wij kijken hoe we op de bestemming
komen, en wie weet zien jullie ons voorbij vliegen.
Solidoe T Overstapje,
Janny, Helene, Danielle, 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)

Aanbod Cobra museum
Leerlingen van 6-12 jaar hoeven zich deze zomervakantie niet te vervelen!
Het Cobra museum organiseert in samenwerking met het Amsterdamse
Bostheater creatieve workshops.
Iedere zaterdag in de zomervakantie in het Amsterdamse Bostheater:
Wilde Kunst, Cobra Materie!
Creatief aan de slag in de buitenlucht!
Tijdens de tentoonstelling Rusteloze Materie kunnen jonge creatievelingen
van 6 t/m 12 jaar meedoen aan een workshop midden in het bos!
Deelnemers krijgen eerst een korte introductie over CoBrA en het begrip
‘rusteloze materie’. Daarbij gaan we er vanuit dat zielen of geesten niet
alleen bestaan bij mensen of dieren, maar ook bij planten en stenen of
andere natuurlijke fenomenen zoals bergen of rivieren. Alles leeft!
Daarom gaan we op zoek naar stenen, takken en andere dingen uit het
bos en gaan we deze tot leven wekken met verf en andere materialen.
De workshops zijn de gehele zomervakantie op zaterdagen van 11.3013.30uur (21 juli, 4 augustus, 11 augustus, 18 augustus, 25 augustus en
1 september).
https://www.cobra-museum.nl/activity/zomerworkshops-cobra-x-amsterdamse-bos/
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