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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
De afgelopen week hebben we ervaren dat we met elkaar, kinderen, ouders en team met lege handen
stonden. Het overlijden van Judith maakte ons sprakeloos.
En we zijn in staat geweest om naast Leonie, Sander en Sharon te staan. We hebben ervaren dat het troost als
al je gevoelens, je angsten en de fijne herinneringen er gewoon mogen zijn.
Er staat geen tijd voor rouwen. Als er vreselijk veel van iemand is gehouden, zoals er van Judith is gehouden
door haar ouders en zus en ook de kring om haar heen, dan reist die liefde een leven lang mee. Het worden in
de loop van het leven herinneringen die veel pijn doen en veel kracht geven.
In school keren we weer langzaam terug naar de realiteit van alle dag en alle geplande activiteiten die de
komende tijd op stapel staan. We pakken de draad weer op.
Deze info is zeer uitgebreid met vele soorten informatie:
- de ouderavond van 15 november;
- de besturenfusie;
- de enquête: schooltijden;
- mededelingen over personeel.
Ouderavond 15 november as
We nodigen u uit voor de ouderavond a.s. donderdag. Deze avond is een vervolg op de bijeenkomst van juli jl.
waarin we met u in gesprek zijn gegaan over het veranderingstraject op school.
We gaan deze avond in op de actuele stand van zaken zoals:
- 3 Jarige stamgroepen: hoe gaat het daarmee?
- Wat loopt er goed, wat heeft de aandacht nodig?
- Met de ondersteuning van eigen film beelden willen we u laten zien wat de stand van zaken is.
Het is een interactieve avond met uitwisseling in kleine groepen.
In verband met onze voorbereiding is het fijn als u via aanmelden of mail naar directie@startnest.nl laat weten
dat u komt.
Tot donderdag a.s.
Conciërge!
Gelukkig kunnen we u melden dat we vanaf vandaag een conciërge hebben.
Tjeerd ter Horst gaat ons versterken met al zijn ervaring op basis van een vrijwilligerscontract.
We zijn heel blij dat hij klussen voor ons gaat doen van maandag- tot en met vrijdagochtend.
Volgende week zal hij zich voorstellen via deze info. De komende week kunt u hem al tegenkomen in de school
tussen 08.00 uur en 13.00 uur.
Van harte welkom Tjeerd.
Vertrek Sabine Heesters
De afgelopen maanden heeft Sabine nagedacht over hoe zij als leerkracht verder zou willen. Ze heeft alles op
een rij gezet en is tot de conclusie gekomen dat het tijd is om ’t Startnest te verlaten. We respecteren dit
moedige besluit. Sabine is een zeer gewaardeerde en ervaren stamgroepleider voor de onderbouw en we
zullen haar enorm missen. Zie bijgaande brief voor meer informatie.
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Fusiebericht
Bij deze info ontvangt u een brief over de aanstaande fusie.

Enquête schooltijden
De MR (medezeggenschapsraad) organiseert een ouderraadpleging over de schooltijden. Graag verwijzen we u
naar de brief, de uitleg en de enquête van de MR.

Bericht van Sabine
Lieve allemaal,
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de bijgevoegde brief, ga ik ’t Startnest verlaten. Deze warme plek vol lieve
kinderen, ouders en collega’s.
Maar de laatste jaren is het ook een zeer roerige plek. Dit is bij mij zijn tol gaan eisen en ik heb dan ook
besloten om een nieuwe weg in te slaan. En hoe verdrietig ik me nu ook voel, in mijn hoofd weet ik dat het een
goede beslissing is. Ik ga op zoek naar een nieuwe fijne werkplek met hopelijk net zulke lieve kinderen, ouders
en collega’s.
Ik zal iedereen ontzettend missen, maar het is goed zo.
Liefs Sabine

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Donderdag 15 november 14:30-15:15 uur
Thema sluiting
Donderdag 15 november 20:00-21:30 uur
Ouderavond Jenaplan
Vrijdag 16 november
Versieren Sint
Maandag 18 november 8:45-9:15 uur
Thema opening Sint
Woensdag 21 november 8:45-10:00 uur
Oudercafé
Woensdag 21 november
OR vergadering
Donderdag 29 november
Infoavond schoolkeuze groep 7
Dinsdag 4 december
Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december
Opruimen Sintversiering
Vrijdag 7 december
Versieren in kerstsfeer

Kerstateliers
Voor de kerstateliers (30/11, 7/12 en 14/12) hebben we een hele hoop aanmeldingen gekregen via het
ouderhulpformulier van de ouderraad.
Helaas hebben we nog niemand die zich heeft opgegeven voor toneel. Mocht je willen weten wat het inhoudt
of je willen opgeven, stuur dan een mail naar c.pronk@startnest.nl
Naast deze ateliers ter voorbereiding voor de kerstmusical, zullen er nog andere ateliers plaatsvinden waar we
hulp bij kunnen gebruiken. Informatie hierover volgt later.
Pagina 2 van 3

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Wij zijn gestart met het thema Reuzen en kabouters.
Wat is groot en wat is klein.
Heeft de reus grotere voeten dan ik?
De kinderen hebben dit allemaal uitgeprobeerd.
En vonden dit erg leuk om te doen.
Volgende week gaan we kijken hoe lang iedereen is.
Groeten van de overkant,
De deur staat altijd open om even te komen.
Solidoe ‘t Overstapje
Helene, Linda 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)

Jumbo sparen voor onze school
Er kan nog steeds bij de Jumbo gespaard worden voor
school! De actie loopt t/m 20 november.
Bij elke 10 euro ontvangt u een schoolpunt.
De punten kunnen op de volgende manier aan onze
school gegeven worden:
 Via de app: Jumbo sparen voor je school
 Via de website: www.jumbosparenvoorjeschool.nl
 Of wanneer je de school inloopt staat daar een
display, waarin de kaartjes ook gestopt mogen worden.
Alvast bedankt voor het sparen!
Namens de kinderen en het team van ’t Startnest
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