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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
De sint is weer in het land. Wat is dat toch een spannende tijd.
De sint zou bijna naar Engeland zijn gevaren maar gelukkig heeft
Pakjesboot 12 net op tijd koers gezet naar Zaanstad.
Gelukkig maar, want wat zouden we zijn zonder de komst van Sint
deze dagen?
Niet alleen voor de kinderen is het een spannende tijd, ook voor ons
als gehele schoolgemeenschap is het ook een spannende tijd.
Zullen we op tijd nieuwe collega’s hebben gevonden voor de
vacatures?
Wat zal de ouderraadpleging rondom de gewenste verandering van
de schooltijden opleveren?
Allemaal vragen waar we nog geen antwoord op hebben.
Wel weten we dat we vandaag een sollicitatiegesprek voeren en dat
we met de MR samen meer uitleg gaan geven over de voor- en nadelen van de verschillende modellen in de
raadpleging over verandering van de schooltijden. Dit omdat u dan een meer afgewogen keuze kunt maken
voor een model. Want het bleek dat u veel vragen heeft over de voor - en nadelen van de verschillende opties.
We zijn daarom nu bezig om alle vragen die bij u leven goed te inventariseren en met een uitgebreide brief bij
u terug te komen. Om dan alsnog de peiling plaats te laten vinden.
Daarna kunnen we, als blijkt dat de meeste vragen zijn beantwoord, de raadpleging door een enquête
hervatten.
Ik heb daarom de 21ste november tijdens het ouder café tijd en ruimte om uw eventuele vragen met u te
bespreken. Onder het genot van een kopje koffie of thee.
Hartelijke groet.
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 21 november 8:45-10:00 uur
Oudercafé
Woensdag 21 november
OR vergadering
Donderdag 29 november
Infoavond schoolkeuze groep 8
Dinsdag 4 december
Sinterklaasfeest
Woensdag 5 december
Opruimen Sintversiering
Vrijdag 7 december
Versieren in kerstsfeer
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Onze conciërge
Even voor stellen:
Onze conciërge Tjeerd ter Horst.
Tjeerd is van maandag tot en met vrijdagochtend
van 8.00 tot 13.00 uur aan het werk.
We zijn blij dat hij ons team is komen versterken.

Ouderavond groep 8
Donderdag 29 november houden we de ouderavond voor ouders van groep 8 kinderen. Tijdens de avond
zullen we de actuele afspraken rondom de schoolkeuze, de totstandkoming van het definitieve schooladvies,
het scholenaanbod en de verplichte eindtoets bespreken. De avond start om 19.30 uur in Knijsterbek. We
verwachten rond 20.45 uur de avond af te kunnen sluiten.

Nieuwe datum Informatieavond schoolkeuze groep 7
Door omstandigheden hebben we een aantal avonden moeten verschuiven. Voor deze avond wordt nog een
geschikte datum gezocht. Wanneer deze bekend is zullen we de ouders van de kinderen van groep 7 een
uitnodiging sturen via de mail.

Pagina 2 van 3

Kerstvoorstelling
Voor het decor van de kerstmusical zijn wij op zoek naar:
Groot stevig karton (bijv. van een Ikea bed) en oude lakens in
de kleur bruin, wit en lichtblauw?
Heeft u thuis nog wat liggen, dan mag u het afgeven in
Paradijsvogel, daar zijn wij enorm mee geholpen!
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

Afsluiting eerste ronde ateliers
In de afgelopen 6 weken hebben de kinderen en begeleiders weer hard gewerkt aan hun ateliers. Deze week is
de zevende keer waarmee we de serie afsluiten. Namens het team en de kinderen bedanken we graag alle
begeleiders die zich beschikbaar hebben gesteld om een atelier te leiden.
Bij het afsluiten hoort het trots presenteren van je werk. Graag nodigen we alle ouders en belangstellenden uit
om op vrijdag 23 november vanaf 15:00 uur aanwezig te zijn in de aula. Verschillende ateliers zullen daar hun
tentoonstelling opbouwen. Een aantal ateliers laten op het podium zien waar zij al die weken aan gewerkt
hebben. Graag tot dan!

Oproep decemberateliers
Het is de bedoeling om op vrijdag 30 november, 7 december en 14 december van 14:00 tot 15:00 uur
december ateliers te organiseren waarbij de kinderen wekelijks kunnen kiezen voor een activiteit die in een
uur kan worden afgerond. Vindt u het leuk om te helpen en wilt u voor drie weken de leiding nemen over een
atelier, dan is dit uw kans. Bij de eerste datum zal het accent nog meer op het Sinterklaasfeest liggen. De
andere twee kunnen aansluiten bij de kerstsfeer. Aanmelden via e.postma@startnest.nl

Tweede ronde Ateliers tussen en bovenbouw
In januari 2019 start de tweede serie van de ‘gewone’ ateliers. De 6 data voor
deze serie zijn: 11 jan, 18 jan, 25 jan, 1 feb, 8 feb en 15 feb met aansluitend de
ateliersluiting van 15.00 u tot 15.30 uur. De ateliertijd is van 14.00 tot 15.00 uur.
Naast de leerkrachten die op school aanwezig zijn, zijn we weer op zoek naar
begeleiders die tijdens deze 6 weken de kinderen willen laten kennismaken met
een mooie activiteit, in een kleine groep. De mogelijkheden zijn groot en we
hopen op veel inschrijvingen waardoor de kinderen een ruime keuze hebben.
Denk aan verschillende sporten (de Scheg is beschikbaar), creatieve activiteiten,
denkspelen, vreemde talen, enz. enz. Wanneer de kinderen vrijuit kunnen kiezen
voor onderwerpen die hen interesseren gaan ze gemotiveerd aan de slag en wordt het een ervaring die niet
snel vergeten zal worden. Aanmelden via: e.postma@startnest.nl
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