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12 september 2017
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www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers ,
’t Startnest en de landelijke staking op donderdag 5 oktober.
Teamleden hebben recht om te staken en ook het
recht om door te werken. We willen u tijdig
informeren hierover, vooral omdat u mogelijk
opvang voor de kinderen moet regelen als
teamleden besluiten te staken.
We zullen u daarover eind deze week een extra
info sturen.
Waar gaat de actie over?
De actiegroep PO in actie heeft samen met de onderwijsbonden en PO-Raad (de werkgeversorganisatie ) 5 oktober
uitgeroepen tot landelijke stakingsdag in het primair onderwijs.
De actiegroep eist een eerlijk salaris voor en vermindering van de werkdruk van leerkrachten in het PO.
De acties worden gehouden omdat de kwaliteit van ons onderwijs onder druk staat.
De gezamenlijke partijen eisen:
1. Geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Dit budget
moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat het na caooverleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten geïnvesteerd kan worden. Hiervoor is in de
onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig.
2. Extra financiële maatregelen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de
werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer
onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere
klassen. Hiervoor is 500 miljoen nodig.
De uitspraak dat er een substantieel bedrag wordt vrijgemaakt voor het primair onderwijs vinden de betrokken partijen te
weinig concreet en geeft te weinig vertrouwen om af te zien van verdere acties.
Verlof Chantal
Verleden week heb ik in de info geschreven over de afwezigheid van Carolien. Zij is natuurlijk niet het enige teamlid dat
niet is gestart het nieuwe schooljaar. Chantal is ook niet gestart.
De reden daarvan is van veel plezieriger aard: De geboorte van haar tweede zoon: Melle.
Het gaat heel goed met beiden. Chantal heeft haar ouderschapsverlof aan het bevallingsverlof gekoppeld en zij zal na de
kerstvakantie weer starten met haar werk op school.
Gelukkig vervangt tot die tijd Lisanne haar taken voor de groep .
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf
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Oudercafé woensdag 20 september
U bent van harte welkom op 20 september op ons eerste oudercafé van
dit schooljaar.
Van 8.45 - 10.00 uur gaan we onder het genot van een kopje koffie of
thee met elkaar van gedachte wisselen.
Ik ga graag met u in gesprek over de onderwerpen waar u aandacht aan
zou willen geven in de loop van het jaar. Ik denk dan ook aan de
mogelijkheid om bijvoorbeeld vragen te stellen aan OR of MR , GGD,
CJG (Centrum Jeugd en gezin), of een andere instantie die we kunnen
uitnodigen. Ik ga dan, samen met de ouderraad, kijken hoe we deze
wensen kunnen omzetten in een goede invulling voor de oudercafés voor de rest van het schooljaar.
En bovenal, het is een moment om met elkaar in gesprek te zijn over wat wij belangrijk vinden in en om de school heen.
Ik hoop u te zien op woensdag 20 september as.

Startgesprekken
Bij dit info ontvangt u ook een bijlage over de startgesprekken. Via uw kind ontvangt u een datum en tijd voor
het gesprek.
De startgesprekken vinden plaats op dinsdag 19 en donderdag 21 september 2017 op ’t Startnest.

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Dinsdag 12 september
Schoolfotograaf
Maandag 18 september 8.45-9.15 u
Weekopening
Dinsdag 19 september 14.30-16.00 u
Ouder&kindadviseur
Dinsdag 19 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 20 september 9.00-10.15 u
Oudercafé
Donderdag 21 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Maandag 25 september (hele week)
Week van de pauzehap (groep 5 t/m 8)
Woensdag 27 september
OR jaarvergadering
Donderdag 28 september 14.30-15.15 u
Weeksluiting
Donderdag 28 september
Ontruimingsoefening

Verloren
Jayden uit Knijsterbek is zijn rugzak kwijt. Het is een grijze tas met zwarte riempjes. Als je de tas hebt
gevonden wil je hem dan in Knijsterbek afgeven?
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Berichten van de OuderRaad (OR)
Ouderhulp Schooljaar 2017-2018
Afgelopen jaar hebben we 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 2017-2018
Invullen kan tot en met 2 oktober. Je krijgt van ons na die datum een bevestiging van je aanmelding.
Hoor je niets van ons, stuur ons dan een mailtje op OR@Startnest.nl dan is er vermoedelijk ergens op de digitale snelweg
iets misgegaan.
Jaarvergadering OuderRaad (OR)
Agenda Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest
Datum:
Plaats:
Tijd:

27 september 2017
‘t Startnest
20.00 uur

1.

Opening

2.

Jaarverslag 2016 – 2017

3.

Plannen voor dit schooljaar 2017 – 2018

4.

Financieel jaarverslag 2016 – 2017 / begroting 2017 – 2018

5.

Verslag kascommissie

6.

Samenstelling Ouderraad

7.

Rondvraag en sluiting
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Nieuws van de middenbouw
Op woensdag 20 september 2017 is het zover, dan staat voor de groepen 3 en 4 van 4 basisscholen (o.a.
Jenaplanbasisschool ’t Startnest) de Atletiek Sportdag 2017 op het programma.
De Atletiek Klub Uithoorn heeft samen met Videt hard gewerkt om deze dag te organiseren. Met de hulp van vrijwilligers
van AKU zal deze dag in goede banen geleid gaan worden.
Tijdens de sportdag willen we alle leerlingen laten ervaren wat atletiek is. Op een speelse, sportieve manier zullen de
leerlingen kennismaken met atletiek.
Om iedereen een leuke, afwisselende dag te bezorgen, hebben wij nog drie begeleiders nodig. Zo ook chauffeurs die onze
leerlingen om 8:45 uur naar het sportpark kunnen brengen en om 12:00 uur kunnen ophalen.
Wij verwachten alle middenbouwers woensdag 20 september in sportkleding om 8:30 uur op school.
Algemene informatie
Datum

Woensdag 20 september 2017

Tijd

09.00 – 12.00 uur

Thema

Atletiek sportdag

Locatie

Atletiek Klub Uithoorn AKU
Sportpark Randhoorn
Randhoornweg 120
1422 NE Uithoorn

Scholierenveldloop 2017
Woensdag 4 oktober organiseert A.K.U. voor alle basisschoolleerlingen, vanaf groep 3 , in Uithoorn een veldloop.
Deze loop zal plaatsvinden op Sportpark de Randhoorn.
De kinderen uit groep 3 en 4 lopen ongeveer 650 meter. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 lopen 1000 meter.
Ook ouders en leerkrachten kunnen meedoen. Zij lopen 1650 meter.
Aanvang: vanaf 14:30 uur (elke jaarlaag een eigen starttijd).
Er zijn géén kosten aan verbonden. Wil je graag meedoen? Super!
Schrijf je dan vóór 26 september in, middels onderstaand strookje of stuur je gegevens naar info@startnest.nl.
Graag het strookje op tijd bij je stamgroepleider inleveren.
Wij zorgen voor iets te drinken en te eten.
De ouderraad
----------------------------------------- inleveren vóór 26 september bij de stamgroepleider ----------------------------------------------Ja, ik ___________________________________(naam)
doe mee aan de scholierenveldloop op 4 oktober 2017.
Handtekening ouder:

Ik zit in stamgroep: ______________________________

______________________________
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Videt nieuwsbrief
e

Het jaar is weer van start! Bij dit info de 1 nieuwsbrief van Videt.
www.videt-uithoorn.nl
Volg Videt op Facebook en Twitter

Ingezonden berichten
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