INFO - Nummer 3
18 september 2018
www.startnest.nl
www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Op ’t Startnest worden tijdens het schooljaar meerdere gesprekken gevoerd.
Deze en volgende week hebben we de startgesprekken. In dit gesprek staat
de informatie van de ouder(s)/verzorger(s) over hun kind centraal.
Het startgesprek is een geschikt moment om wederzijdse verwachtingen uit te spreken. De informatie die
tijdens het gesprek gedeeld wordt zetten we in om te voldoen aan de onderwijsbehoefte van uw kind.
Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe ouders en school in het komende jaar samen
optrekken.
Bij het startgesprek is het de bedoeling dat de ouder(s)/verzorger(s) vooral aan het woord zijn.
Om het startgesprek zo goed mogelijk te laten verlopen hebben we een formulier gemaakt met onderwerpen
die u mogelijk ter sprake wilt brengen.
De startgesprekken vinden plaats op donderdag 20 en dinsdag 25 september 2018 op ’t Startnest.
Het team van ’t Startnest.

Herhaalde oproep
Ouder café 19 september
In het komend oudercafé deel ik graag met u onze eerste ervaringen met het werken met 3 jarige
stamgroepen en het werken vanuit doelen. Ik ga in op de ervaring die het team nu heeft met het werken in de
drie jarige stamgroepen. Daarnaast is het fijn om ook van u te horen wat u ervaart aan deze verandering in de
groepen. Ik hoop u te ontmoeten op de 19de september.
Als u komt, wilt u zich dan via deze aanmelding aanmelden of mail naar directie@startnest.nl
Het is fijn om te weten met hoeveel mensen we zijn i.v.m. de organisatie.
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 19 september 8:45-10:00
Oudercafé
Donderdag 20 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Dinsdag 25 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 26 september vanaf 13.30 uur
Opening speelveld
Woensdag 26 september
OR jaarvergadering
Donderdag 27 september
Ontruimingsoefening
Donderdag 27 september 14:30-15:15
Thema sluiting
Vrijdag 28 september
Schoolfotograaf
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Scholierenveldloop
Op woensdag 3 oktober is het weer zo ver!
De jaarlijkse scholierenveldloop
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan meedoen.
Voor de groepen 3 en 4 is het een afstand van 650 meter en voor de
groepen 5 t/m 8 1000 meter.
De exacte tijden worden binnenkort bekend gemaakt, maar de
loop is ongeveer vanaf 14.30 uur.
Mocht je hieraan mee willen doen dan kan dat door een berichtje te sturen naar: c.pronk@startnest.nl
We hopen dat de school goed vertegenwoordigd wordt en dat we veel kinderen kunnen inschrijven.

OuderRaad nieuws
Jaarvergadering OuderRaad (OR)
Vorige week hebben jullie in het info de agenda voor onze jaarvergadering zien staan. Deze vergadering is
openbaar en kan door alle ouders worden bijgewoond. We vertellen over het werk van de ouderraad en wat
wij het afgelopen jaar hebben bereikt.
Kom dus woensdagavond 26 september om 20.00 uur naar de aula van 't Startnest!

Ouderhulp Schooljaar 2018-2019
Afgelopen jaar hebben wij jullie namens de Ouderraad gevraagd het ouderhulp formulier in te vullen.
Dit jaar zouden we dat weer willen doen. Bij deze de link naar de vragenlijst: Ouderhulp Schooljaar 2018-2019
Invullen kan tot en met 5 oktober. U krijgt van ons na die datum een bevestiging van uw aanmelding.
Hoort u niets van ons, stuur ons dan een mailtje op OR@Startnest.nl dan is er vermoedelijk ergens op de
digitale snelweg iets misgegaan.

OR vergaderingen 2018-2019
Vergaderingen van de OR zijn openbaar voor ouders van het Startnest om bij te wonen.
De data staan op de kinderkalender genoteerd die onder andere te vinden is op de website.
Alle vergaderingen zijn in de aula van de school en beginnen om 20.00uur tenzij anders aangegeven.
Wilt u een vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom. Om zeker te weten of een vergadering
doorgaat en of tijd en locatie nog steeds accuraat zijn kunt u ook altijd een mail sturen naar OR@Startnet.nl
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Team Sabine
Het is zover: aanstaande zaterdag gaat Sabine (van stamgroep
Buitelgans) voor CliniClowns de Alpentocht fietsen.
Zij gaat de Mont Ventoux bedwingen met Team Sabine (met o.a. Melle
Mellink, Ronald Aalders en Peter Rinkel – ouders van ’t Startnest).
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.

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
De afgelopen 2 weken zijn wij bezig geweest met thema
“Welkom Puk”. We hebben mooie tekeningen gemaakt.
Maar ook van alles opgeruimd. Maandag gaan we van
start met thema “Knuffels”. Later in het thema mogen de
kinderen hun knuffel meenemen.
Zou je een keer willen komen kijken,
onze deur is altijd open, iedereen is welkom.
Solidoe, PO ‘t Overstapje
Helene, Daniëlle en 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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Ateliers
Al drie schooljaren organiseren we op de vrijdagmiddag voor onze leerlingen van groep 5 t/m 8 “Ateliers”. De
ervaringen van de voorgaande jaren zijn zeer positief en smaken naar meer. Daarom willen we ook dit
schooljaar deze activiteit aanbieden aan onze leerlingen.
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op
basis van het talent of interesse van de kinderen. Het activiteitenaanbod kan heel divers zijn: van
natuureducatie tot activiteiten waar het draait om denkwerk of meer praktische zaken zodat de kinderen leren
zichzelf te redden in het leven. Het doel is om op een zeer aangename manier veel te leren van en met elkaar.
Een serie ateliers betreft 6 of 7 vrijdagmiddagen van 14:00 tot 15:00 uur. In dit uur werken de kinderen aan
het onderwerp en zorgen met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte. Aansluitend aan de laatste
bijeenkomst vindt er een afronding plaats in de vorm van een presentatie in de aula. Dit kan een presentatie
op het podium zijn maar ook in de vorm van een tentoonstelling.
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen en kunnen de groepjes klein
gehouden worden. Een maximale groepsgrootte van 10 is het uitgangspunt. Om dit te kunnen realiseren ,
naast de inzet van de stamgroepleiders , is de inzet van ouders onmisbaar. Alle ouders van de school zijn van
harte welkom om hun steentje hieraan bij te dragen en kunnen zich opgeven als atelierleider bij Ella Postma
via mail: e.postma@startnest.nl . Geef aan welke activiteit u zou willen organiseren en in welke serie we op uw
inzet kunnen rekenen. Is het niet mogelijk om 7 vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn dan kan er ook gewerkt
worden met duo’s die elkaar aflossen. Heeft u geen “eigen” atelieronderwerp dan kan school voor een
atelieraanbod zorgen.
Vorige week was een aantal data niet goed vermeld! Hierbij de juiste data.
De data voor schooljaar 2018-2019:
Serie 1:
Tussenserie Kerst:
Serie 2:
Serie 3:
Serie 4:

5 okt, 12 okt, 19 okt, 2 nov, 9 nov, 16 nov, 23 nov.
30 nov, 7 dec, 14 dec.
11 jan, 18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb, 15 feb.
1 mrt, 8 mrt, 15 mrt, 22 mrt, 29 mrt, 12 apr, 10 mei.
17 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, 5 juli.

Om op ideeën te komen voor mogelijke ateliers staan hieronder enkele tips:
Houtbewerking, metaalbewerking, natuurpad, sport(trainingen), creatieve vakken (schilderen, textiel,
beeldhouwen etc.) computer activiteiten (programmeren) uitvinden, denk strategieën, muziek, dans,
fotograferen, techniek, toneel, film, vreemde taal, kalligraferen, koken, tuinieren, kunsteducatie,
fietsonderhoud enzovoorts.
Hopelijk stroomt de mailbox over van de aanmeldingen zodat we 6 oktober weer van start kunnen gaan.
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