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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers ,
Wat is het genieten om rond te lopen op onze school en te zien wat er allemaal gebeurt. We zijn volop in
beweging en ontwikkeling, onze kinderen voorop. Tijdens de informatieavond aan het eind van vorig
schooljaar hebben we samen gesproken over onze speerpunten van dit schooljaar.
We zijn daar voortvarend mee gestart in de vorm van twee studiedagen in de laatste vakantieweek van de
kinderen.
1. over talentontwikkeling en hoogbegaafdheid
2. we hebben gestudeerd op een werkwijze waarmee we de sociaal emotionele ontwikkeling van de
kinderen nog beter kunnen volgen. Vanuit de analyse die we dan maken, hebben we geleerd om nog
specifieker preventief deze ontwikkeling te bevorderen.
Ik ga u in deze informatiebrieven op de hoogte houden van de voortgang en de ontdekkingen die we doen.
De startgesprekken hebben plaatsgehad. We hebben nagenoeg alle ouders mogen ontmoeten tijdens de
gesprekmomenten. Fijn om te voelen hoe we zo samen betrokken zijn bij het onderwijs van uw kind. We
blijven graag met u in gesprek, individueel met de stamgroepleider of directeur, tijdens de oudercafés . U kunt
ook altijd aansluiten bij de openbare vergaderingen van de medezeggenschapsraad.
In dit kader: morgenavond vindt de jaarvergadering van de Ouderraad plaats.
U komt toch ook?
Onderwijstijd en op tijd met de les beginnen.
Vanaf 8.30 uur en 13.00 uur zijn de schooldeuren open en om 8.45 uur en 13.15 uur beginnen de lessen. We
vragen u de kinderen op tijd te brengen en ervoor te zorgen dat de lessen echt op tijd kunnen starten, door
voor 8.45 uur en 13.15 uur de school te verlaten.
Dit is om alle onderwijstijd te benutten .
Ik dank u alvast voor de medewerking!
Ik ben erg trots op onze school en trots om directeur te zijn van ‘t Startnest, waar we voor de kinderen een
veilige en uitdagende plek om te leren creëren met elkaar.
Wilt u iets weten of heeft u een mooi idee? Loop gerust even binnen!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
Landelijke actiedag 5 oktober
Alle basisscholen in Uithoorn doen 5 oktober mee
aan de landelijke stakingsdag.
’t Startnest is dan gesloten.
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
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
Maandag 2 oktober 8.45-9.15 u
Weekopening Kinderboekenweek
Dinsdag 3 oktober 17.30-18.30 u
Kijkavond middenbouw
Dinsdag 3 oktober
Infoavond schoolkeuze groep 8
Donderdag 5 oktober
Landelijke staking primair onderwijs
Donderdag 12 oktober
Continurooster – les tot 14.15 uur
Donderdag 12 oktober 13.30-14.15 uur
Afsluiting Kinderboekenweek
Woensdag 18 oktober
Open dag
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
De weeksluiting van de Kinderboekenweek is verplaatst van 13 oktober naar 12 oktober.

Laatste kans: 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 NU in middels onderstaand strookje of stuur je gegevens naar info@startnest.nl.
Graag het strookje uiterlijk morgenochtend, 27 september bij je stamgroepleider inleveren.
Wij zorgen voor iets te drinken en te eten.
De ouderraad
---------------------- inleveren uiterlijk woensdagochtend 27 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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Ateliers in de tussen- en bovenbouw
Vorige week hebben jullie kunnen lezen over de ateliers die we vanaf 6 oktober op de vrijdagmiddag willen
starten voor de kinderen van de tussen- en bovenbouw. We krijgen veel positieve reacties over dit initiatief en
de kinderen kijken er weer naar uit om te kunnen starten.
Naast de zes teamleden, die op vrijdagmiddag aanwezig zijn, hebben we meerdere begeleiders nodig om de
keuze mogelijkheden voor de kinderen te vergroten. Het doel is dat de kinderen vanuit hun talent en interesse
kunnen kiezen. Dat lukt het best wanneer er een breed aanbod aan activiteiten is. Zij kunnen dan kennis
maken met nieuwe, onverwachte onderwerpen. In de voorgaande jaren waren de resultaten en het plezier
voor alle betrokkenen groot. Door veel begeleiders te hebben is het mogelijk de groepjes klein te houden en
verhogen we de leerervaring voor iedereen.
De aanmeldingen als atelierbegeleider laten echter nog op zich wachten. Wanneer we deze week geen
aanvullende aanmeldingen ontvangen voor begeleiders dan zullen we het vrijdagmiddagmoment anders
moeten organiseren.
We kunnen dus nog wel wat aanmeldingen gebruiken! Dit kan voor een activiteit die de school kan aanreiken,
maar ook vanuit je eigen talent kan er een atelieronderwerp worden aangeboden.
We vragen jullie daarom om eens in je agenda te kijken en te bepalen of je hier tijd voor kunt vrijmaken.
Aanmelden doe je via e.postma@startnest.nl of via de stamgroepleider.
Kun je niet elke week, dan zoeken we een maatje of heb je zelf al iemand op het oog en meldt u zich samen
aan.

Uitnodiging informatieavond groep 8
Aanstaande dinsdag 3 oktober houden we onze informatieavond m.b.t. het schoolkeuzetraject van de
kinderen van groep 8.
We brengen u graag op de hoogte van de vervolgstappen in dit proces en de regels en afspraken die er rond
dit onderwerp zijn te vermelden.
De avond start om 19:30 uur in Knijsterbek en zal ongeveer anderhalf uur in beslagnemen.
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Kijkavond middenbouw
Dinsdagavond 3 oktober is er een kijkavond in de middenbouw.
Een leuke gelegenheid voor de kinderen om aan ouders, broertjes en zusjes te laten zien wat we zoal gedaan
hebben in de klas. Samen bekijken we het werk, aan de hand van de kijkwijzer.
Jullie zijn van harte welkom met je ouders op de volgende tijden:
 Groep 3: 17:30- 18:00 uur
 Groep 4: 18:00- 18:30 uur
Tot dinsdag, de middenbouwers.

Kijk wijzer!
KIJK WIJS NAAR JE KIND. Het is voor elk kind spannend om al het werk uit te stallen en te laten bekijken. Kijkende
ogen spreken, hopelijk met milde belangstelling.
Waar gaat het om tijdens een kijkavond: Informatie krijgen over en van je kind met betrekking tot de
ontwikkeling en de schoolprestaties.
VRAAG WIJS AAN JE KIND, want een vraag kan veel betekenend zijn. Probeer het zo te doen, dat je informatie
krijgt en dat je kind niet dichtklapt. Vragen die uitnodigen om te vertellen geven vertrouwen en ruimte om te
vertellen. Het stellen van zulke vragen is een hele klus.
Niet
Wat heb je weinig getekend!
Niet
Je hebt wel veel fouten in dit werkje.
Nooit
Dit werk ziet er slordig uit.
Niet
Is dit alles wat je gedaan hebt?

Maar
Vind je tekenen niet zo leuk?
Maar
Dit is veel werk zeg. Je hebt niet alles goed. Is het de eerste keer dat je
dit werkje doet?
Maar
Kijk eens: Hier heb je netjes gewerkt. Daar niet. Waarom is dat?
Maar
Wat heb je nog meer gedaan?



Vermijd negatieve of veroordelende opmerkingen. De beoordeling vindt plaats in het gesprek met de
stamgroepsleider. Die heeft ook aanvullende informatie.
 Probeer op de kijkavond een algemene indruk te krijgen van al het werk.
 Bedenk dat een kind naar school komt om te leren WAT HET NOG NIET KAN. Schrik dus niet van fouten. Ze
laten zien wat er ontwikkeld wordt of moet worden.
Praat/denk straks thuis nog even na over het een en ander. Noteer vragen en opmerkingen op een briefje. Dat
briefje is heel nuttig in het gesprek met de stamgroepsleider.
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Jaarvergadering OuderRaad (OR)
De vorige weken 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.
Ook zijn we op zoek naar nieuwe leden, onder andere naar iemand met financiële kennis voor het t.z.t.
overnemen van de taak van penningmeester!
Kom dus woensdagavond 27 september om 20.00 uur naar de aula van 't Startnest!
Agenda Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest
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

Videt nieuwsbrief
Bij dit info vindt u al bijlage weer de Videt nieuwsbrief.
www.videt-uithoorn.nl
Volg Videt op Facebook en Twitter

Pagina 5 van 6

Week van de opvoeding
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