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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers,
Morgen staat de deur van de school open.
Met deze open ochtend bieden we een extra gelegenheid om de school te bezoeken.
Ik heb u in de vorige info gevraagd om de ouders van jonge kinderen in uw omgeving, ouders
die nog op zoek zijn naar een school voor hun kind, te attenderen op deze open ochtend.
De kinderen en het team en de ouderraad zijn er klaar voor om hen te ontvangen.
En hieronder vindt u een uitnodiging voor de informatieochtend over leesontwikkeling en leesplezier:
woensdagochtend 1 november. Ik kan deze bijeenkomst warm bij u aanbevelen.
Natuurlijk kunt u ook daarvoor dezelfde ouders in uw omgeving uitnodigen om mee te komen naar deze
bijeenkomst.
En ik wens u allen een heerlijke herfstvakantie.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Woensdag 18 oktober
Open dag
Maandag 23 oktober t/m vrijdag 27 oktober
Herfstvakantie
Maandag 30 oktober
Luizencontrole
Maandag 30 oktober
GGD onderzoek kinderen geboren in 2012
Dinsdag 31 oktober 8.45-9.15 uur
Weekopening
Woensdag 1 november
Ouderochtend over leesontwikkeling en leesplezier
Donderdag 2 november
GGD onderzoek kinderen geboren in 2012
Donderdag 2 november
Infoavond schoolkeuze groep 7
Maandag 6 t/m vrijdag 10 november
Groep 8 Cito/LVS B-afname
Dinsdag 7 november 14.30-16.00 uur
Ouder&kind adviseur
Dinsdag 7 november 17.30-18.30 uur
Kijkavond TB/BB
Donderdag 9 november 13.15-15.45
Bovenbouw techniek-3-daagse

Uitnodiging voor ouders van onder- en middenbouw kinderen
Woensdagochtend 1 november 9:00 – 10:00 uur informatieochtend over leesontwikkeling en leesplezier.
Connie Fransen – leesconsulent van de Bibliotheek
Amstelland – komt vertellen over leesplezier en
leesontwikkeling van je kind; wat kun je als ouder doen
om dit te stimuleren? Je krijgt voorbeelden en tips.
Dirma Nagelhout geeft informatie over de
VoorleesExpress en iemand van het Taalhuis vertelt kort
over waar je heen kunt als je Nederlands wil leren.
Na afloop kun je vragen stellen aan ieder van ons apart
en uitgebreid boeken bekijken.
Tot dan!
PS we vinden het fijn om te weten of je komt. Mail naar info@startnest.nl.
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Bovenbouw op techniek excursie
Hoewel het nog even duurt toch graag nu al een aankondiging van
een leuke excursie voor de bovenbouw.
Op 9 november aanstaande wordt de bovenbouw om 13.45 uur in
Mijdrecht verwacht. We gaan deelnemen aan de Techniek
Driedaagse. Vandaag krijgen de kinderen een flyer mee waarin u
het een en ander nog eens rustig kunt nalezen.
We gaan deelnemen aan verschillende workshops van bedrijven uit
de branches: Bouw, Metaal & Kunststof, Installatietechniek, ICT &
Nieuwe Media, Robotica en Automotive & Logistiek. Tijdens de
eerste twee halfuren worden de kinderen ingedeeld bij een
workshop. Tijdens het laatste half uur mogen de kinderen vrij rondlopen en kunnen zij individueel meedoen
aan een extra workshop. De werkstukken die worden gemaakt mogen direct mee naar huis. Neem dus een
goede tas mee zodat we dit heel en veilig mee terug kunnen nemen. Qua kleding wordt er gevraagd om
kleding te dragen die voldoende warm is en tegen een stootje kan.
Tijdens de workshops worden foto’s gemaakt die worden gepubliceerd op diverse media. Geef aan ons door of
u daar bezwaar tegen maakt zodat wij dit aan de organisatie door kunnen geven.
Wat hebben we nodig die dag: per stamgroep 2 begeleiders die met ons meefietsen, het daar in goede banen
leiden en ervoor zorgen dat we weer heelhuids terugkeren in Uithoorn. Aanmelden bij de stamgroepleiders.
Kinderen en begeleiders komen die middag met een bedrijfszekere fiets naar school. De middag duurt van
13.45 tot 15.15 uur. We zullen iets na half vier weer in Uithoorn terug zijn.
Als ouder of andere belangstellende bent u die dag van 17.00 tot 20.30 uur welkom om een kijkje te komen
nemen. Zie hiervoor de info op de flyer of op de site www.technetamstelenvenen.nl

Bericht van de OuderRaad
De notulen van de OR-jaarvergadering staan online en hierbij dan ook het overzicht van de OR leden voor
schooljaar 2017-2018.
Van linksboven naar rechtsonder op
de foto: Saskia Ariëns, Renée Oremus,
Susan Zijlstra, Stéphanie Huijgen –
penningmeester, Desiree Stoffels-van
Pieterson – voorzitter, Francisca den
Otter – secretaris, Jaimie Milburn,
Bonita Perebooms en Karin
Molenaar.
Mocht je ons wat willen vragen, we
zijn bereikbaar via het volgende
e-mailadres is OR@startnest.nl?
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Gevonden voorwerpen
Donderdag en vrijdag staan de gevonden voorwerpen nog een keer in de gang.
Vrijdagmiddag gaat alles weg. Neem nog even een kijkje!
De OuderRaad.

Verloren
Maartje uit Tureluur is op vrijdag 30 september haar rugtas kwijtgeraakt. Het is een zwarte
Eastpack rugtas met hieraan een zelf gemaakte pompom. Wie heeft de tas gezien?
Ze wil hem heel graag terug.

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal.
De peuters van 't Overstapje zijn echte
kunstenaars geworden.
We hebben al heel veel mooie kunst gemaakt.
En op hele spannende manieren. Bijvoorbeeld
met waterijsje verven, of met verschillende
vormen blokjes stempelen.
Komt u gerust eens kijken in museum 't
Overstapje
Groetjes,
Silvia, Janny en Monique
’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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Kinderzwerfboekenstation

Op ’t Startnest hebben wij een Kinderzwerfboekstation.
Ons Kinderzwerfboekstation is een kastje met boeken vlak naast de ingang van de school. Jullie kunnen een
zwerfboek uitkiezen om mee te nemen en lekker thuis te lezen. Het boek mag daarna terug in de kast of
worden doorgegeven aan een ander die het boek ook graag wil lezen. Kortom, het boek mag gaan
rondzwerven langs steeds nieuwe enthousiaste lezers!
Dit kastje is de perfecte ruilplek voor gelezen kinderboeken. Zo stimuleren wij als school het vrijetijdslezen.
Boeken zijn duur genoeg en op deze manier hebben we met elkaar een enorme bibliotheek. De boeken zijn te
herkennen aan de sticker op de voorkant.
Heb je zelf boeken thuis die in het zwerfboekstation op school mogen komen te staan?
Dan mag je die eerst inleveren bij Marlies in Oeroeboeroe of Sabine in Buitelgans. Zij zorgen ervoor dat er
verantwoorde boeken in het kastje staan en dat er een sticker op het boek komt.
De zwerfboekenkast staat op dit moment lekker vol! Loop er eens langs op weg naar huis.
We wensen jullie heel veel leesplezier!
Sabine, Marlies, Josijn, Hannelore
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