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Nieuws van het bestuur
Woensdag 14 maart a.s. hebben de onderwijsbonden voor onze regio opgeroepen tot een staking. Een groot
aantal leerkrachten heeft besloten om mee te doen aan de staking en een heel klein aantal leerkrachten heeft
besloten om te gaan werken. Als bestuur respecteren wij beide keuzes.
Ons dilemma was vervolgens laten we de school open of doen we de school dicht. Wij hebben in samenspraak
met Anke besloten om de school te sluiten . Voor alle stamgroepen is er die dag geen les en kunnen de
kinderen niet naar school komen.
Belangrijkste overwegingen om de school volledig dicht te doen zijn:
1. dat we het niet wenselijk vinden dat het ene kind vrij is en het andere kind niet.
2. het verschil tussen stakers en niet-stakers willen wij als bestuur niet zichtbaar maken.
Dat zien we als een persoonlijke keuze van de stamgroepleider zelf.
De mogelijkheid om kinderen op een andere manier op te vangen, is beperkt doordat er geen geschikt
personeel is dat aan de eisen van de onderwijsinspectie voldoet. Daarom hebben wij geen
opvangmogelijkheden in de school voor de kinderen.
Indien u problemen heeft met het regelen van opvang voor uw kinderen, dan kunt u contact opnemen met
Anke de Graaf (directie@startnest.nl).
Wij snappen dat de staking u mogelijk last geeft, dat betreuren wij. Wij hopen verder dat er snel een oplossing
komt die door de onderwijsbonden en de betrokken minister gedragen wordt.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van ’t Startnest

Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Waarom staken wij , ook nu de minister al toezeggingen heeft gedaan?
De vakbonden hebben de staking georganiseerd in overleg met onder andere de PO-Raad, vanuit de
samenwerking in het PO-front. Het PO-front vindt de extra middelen die in het regeerakkoord zijn vrijgemaakt
om salarissen te verhogen, te weinig. Bovendien is de basisbekostiging van het primair onderwijs structureel
niet op orde. Om de druk op minister Arie Slob van Onderwijs en het gehele kabinet te houden, hebben de
vakbonden besloten om een estafette van acties te houden. Na een eerste staking in Noord-Nederland op 14
februari is het ‘stokje’ doorgegeven aan de leraren in Noord-Holland, Flevoland en Utrecht.
De partijen van het PO-front zoeken naar mogelijkheden om te zorgen dat ouders zo min mogelijk last hebben
van de acties. De staking is daarom opnieuw op een woensdag gepland, maar de partijen gaan ook op zoek
naar alternatieve manieren om aandacht te vragen voor de noodzaak van extra investeringen in het primair
onderwijs. Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs, speciaal
basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van
het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen maanden hebben leraren, vakbonden en de
werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan de politieke partijen in Den Haag. Het kabinet heeft
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vervolgens een aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn
helaas nog onvoldoende om de problemen volledig op te
lossen.
De werkgevers en werknemers in het primair onderwijs
willen de aandacht van de politiek blijven vestigen op de
problemen. De vakbonden organiseren daarom
estafetteacties. De scholen uit Friesland, Groningen en Drenthe hebben op 14 februari het ‘stokje’
doorgegeven aan de scholen in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. De acties in die provincies
staan op 14 maart gepland. De organisaties en wij als team betreuren het als ouders last hebben van deze
staking. Helaas is het nodig om actie te voeren, zodat we in de toekomst ook goed onderwijs kunnen blijven
geven aan uw kind(eren ).
De werkdruk in het primair onderwijs is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 4 leraren rondloopt met burnoutklachten. Gelukkig krijgen we nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken vanaf het komend
schooljaar, maar de salarissen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede
hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt of uitgevallen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen
met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet
meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de
scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende.
De school krijgt een vergoeding voor de materiele instandhouding, maar scholen in het primair onderwijs zijn
jaarlijks zo’n 300 miljoen euro meer geld kwijt aan onder meer onderhoud van schoolgebouwen en
lesmaterialen dan dat zij hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van
organisatieadviesbureau Berenschot in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Daardoor houden wij minder geld over voor bijvoorbeeld leraren, met hogere werkdruk en grotere klassen tot
gevolg.
Het jaarlijks budget voor deze zogenoemde ‘materiële instandhouding’ wordt gebaseerd op vastgestelde
normbedragen. Die zijn oud en niet meer passend, stelt de PO-Raad (branche organisatie voor schoolbesturen)
al jaren. Het onderzoek bevestigt dit. Zo zijn die bedragen gebaseerd op schoolborden met krijtjes terwijl
scholen tegenwoordig duurdere digitale schoolborden gebruiken omdat ze hier in de les veel meer mee
kunnen. In totaal wordt het budget voor materiële instandhouding met 35 procent overschreden. Dat komt
neer op een bedrag van ruim 55.000 euro per school. Daarvan kan een school een voltijds leraar betalen. Van
2010 tot en met 2014 ging het samen om een bedrag van 1,4 miljard euro.
Wij vinden het , net als de PO raad, onacceptabel dat scholen noodgedwongen geld, bedoeld voor andere
doeleinden, aan materialen en gebouwen moet uitgeven. ,,Iedere cent die een school daar meer aan kwijt is
dan de bekostiging, komt niet in de klas terecht”. Dat betekent een hogere werkdruk voor leraren, grotere
klassen en minder klassenassistenten.
,,Dat is onaanvaardbaar’’, aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.
,,Niet alleen gaat dit ten koste van leerlingen en leraren, de school kan
bovendien niet investeren in broodnodige innovatie en ICT.’’ De PO-Raad vindt
dan ook dat scholen snel moeten worden gecompenseerd. Zij moeten
voldoende geld krijgen om goed onderwijs te geven met goede materialen en
in goede schoolgebouwen.
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Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen.
Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en
werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog
steeds hoog is.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet
echt iets aan gebeuren, zodat de kinderen op onze school kunnen blijven rekenen!
Vriendelijke groet,
Het team van ’t Startnest

‘HET IS VIJF VOOR TWAALF!’
Wij willen goed onderwijs voor alle kinderen, echter:
•

•
•
•
•

De bekostiging van het primair onderwijs is al meer dan 20
jaar ontoereikend in relatie tot de maatschappelijke
opdracht;
Er melden zich weinig studenten aan bij de pabo’s;
Het ziekteverzuim is landelijk hoog en groeit;
Het lerarentekort groeit;
En de leerkrachten raken op!

GGD
Vanwege de staking op woensdag 14 maart komt de GGD niet op school. Leerlingen van groep 7 die op 14
maart een afspraak hebben met de GGD, hebben nu op woensdag 28 maart om dezelfde tijd een afspraak met
de GGD
Dasspeld microfoons.
Van de ouderraad hebben we een geweldig cadeau gekregen: Drie
dasspeld microfoons.
We hebben nu voor al onze podiumactiviteiten zoals:
weekopeningen, weeksluitingen en musicals en andere voorstelling
in de aula een draadloze geluidsinstallatie met dasspeld microfoons.
Vanochtend hebben Marlies en Marjan de weekopening de eerste
keer met deze microfoons geopend.
Wat een rust dat we nu niet meer onze aandacht op het toneel hoeven te geven aan het overhandigen van de
microfoon.
De kinderen kunnen zich vanaf nu concentreren op hun rol of presentatie op het podium.
Dank u allen wel voor deze geweldige aanschaf.
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Continurooster
Dinsdag 13 maart hebben we een continurooster. Alle kinderen nemen de lunch mee en lunchen op school.
Om 14.15 uur zijn de kinderen vrij en zo heeft het team weer tijd voor studie.
Tot zover.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Donderdag 8 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 14 maart
Woensdag 21 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Donderdag 22 maart
Maandag 26 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april

Kijkavond TB/BB (17.30-18.30 uur)
Continurooster, les tot 14.15 uur, lunch mee en
lunchen op school
Staking – de school is gesloten
Wij trekken aan de bel – Lilianefonds
Oudercafé (20.00-21.30 uur)
Weeksluiting (14.30-15.15 uur)
Kijkavond middenbouw (17.30-18.30 uur)
Weekopening (8.45-9.15 uur)
Eiertikken
Goede vrijdag (kinderen zijn vrij)
2e Paasdag (vrij)

Vakanties 2018 -2019
De schoolvakanties voor volgend schooljaar:
 Herfstvakantie
ma 22-10-2018 t/m vr 26-10-2018
 Kerstvakantie
ma 24-12-2018 t/m vr 04-01-2019
 Voorjaarsvakantie ma 18-02-2019 t/m vr 22-02-2019
 Paas- en
meivakantie
vr 19-04-2019 t/m vr 03-05-2019
 Hemelvaart
do 30-05-2019 t/m vr 31-05-2019
 Pinksteren
ma 10-06-2019
 Zomervakantie
ma 15-07-2019 t/m vr 23-08-2019

Kijkavond tussen- en bovenbouw
Voor de tussen- en bovenbouw is deze week de tweede kijkavond gepland. Het team vindt dit een zeer waardevol
moment. We zijn dan ook altijd heel blij dat veel ouders gebruik maken van deze gelegenheid. Je krijgt, met je kind, de
kans om het werk van de eerste periode door te nemen. We verdelen de tijden per jaargroep zodat de kinderen ook echt
de ruimte hebben hun werk te presenteren. Heb je n.a.v. het zien van het werk behoefte aan een gesprek met de
leerkrachten dan kun je die avond een afspraak maken.
De ontvangsttijden zijn op donderdag 8 maart:
 groep 5 & 7: 17.30 – 18.00
 groep 6 & 8: 18.00 – 18.30.
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Schoolvoetbaltoernooi
Woensdag 28 maart is de eerste speeldag voor alle teams.
We gaan er vanuit dat de kinderen zelfstandig of met ouder(s) een half uur voor aanvang van de wedstrijd op
het sportcomplex van de Legmeervogels aanwezig zijn. Tijdens de wedstrijden worden de kinderen
opgevangen door de leider van het team. Per team wordt er gezorgd voor drinken en wat te eten.
Na de wedstrijden verwachten we dat de kinderen zelfstandig of met ouder(s) weer naar huis gaan.
Wanneer het spelprogramma wordt afgelast vanwege weersomstandigheden of veldcondities schuift het
programma een week door. Dit horen we pas na 10.30 uur op de betreffende speeldag.
Na het spelen van deze eerste ronde zal het onderlinge resultaat in de poule uitmaken welke teams naar de
volgende ronde gaan. Bij voldoende resultaat volgt er later weer een speelronde.
Kleding
Vanuit school worden de sporttenues meegenomen. Alle spelers zorgen voor goed passende
(voetbal)schoenen. Daarnaast moeten alle spelers een trainingsjack meenemen en evt. een lange
trainingsbroek. Alle teams hebben wissels en het is noodzakelijk dat de wissels zich warm kunnen houden. Bij
regenachtig weer is regenkleding geen overbodige luxe.
Het zou fijn zijn wanneer na iedere speeldag een van de toeschouwende ouders zich aanbiedt om de tenues te
wassen en weer op school te bezorgen. Per team is dat klusje goed te doen.
Tot slot wensen we de spelers en de toeschouwers een heel plezierige en vooral sportieve middag.
Jongens D - poule D (Bovenbouw)
Nr
Tijd
Veld Team1
2 wo 28-3-2018 13:00 5
't Startnest JD1
1 wo 28-3-2018 13:00 6
Het Duet JD1
3 wo 28-3-2018 13:30 5
't Startnest JD1
4 wo 28-3-2018 13:30 6
De Kwikstaart JD2
5 wo 28-3-2018 14:00 5
De Vuurvogel JD1
6 wo 28-3-2018 14:00 6
Het Duet JD1

Team2
De Kwikstaart JD2
De Vuurvogel JD1
Het Duet JD1
De Vuurvogel JD1
't Startnest JD1
De Kwikstaart JD2

Official
De Kwikstaart
De Vuurvogel
Het Duet
De Vuurvogel
De Vuurvogel
Het Duet

De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april
Meisjes D – poule D (Bovenbouw)
Nr
Tijd
Veld Team1
2 wo 28-3-2018 13:00 4A De Zon MD4
1 wo 28-3-2018 13:00 4V
De Kwikstaart MD4
3 wo 28-3-2018 13:30 4A De Zon MD4
4 wo 28-3-2018 13:30 4V
't Startnest MD1
5 wo 28-3-2018 14:00 4A Het Duet MD2
6 wo 28-3-2018 14:00 4V
De Kwikstaart MD4

Team2
't Startnest MD1
Het Duet MD2
De Kwikstaart MD4
Het Duet MD2
De Zon MD4
't Startnest MD1

Official
't Startnest
De Kwikstaart
De Zon
't Startnest
Het Duet
't Startnest

De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april
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Jongens E – poule E (Tussenbouw)
Nr
Tijd
Veld Team1
Team2
2 wo 28-3-2018 14:30 4A De Zon JE1
De Springschans JE4
1 wo 28-3-2018 14:30 4V
't Startnest JE1
De Kwikstaart JE4
3 wo 28-3-2018 15:00 4A De Zon JE1
't Startnest JE1
4 wo 28-3-2018 15:00 4V
De Springschans JE4 De Kwikstaart JE4
5 wo 28-3-2018 15:30 4A De Kwikstaart JE4 De Zon JE1
6 wo 28-3-2018 15:30 4V
't Startnest JE1
De Springschans JE4

Official
De Zon
't Startnest
't Startnest
De Kwikstaart
De Kwikstaart
't Startnest

Er zijn 5 poules, de beste 4 nummers 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:
Waspeen
Weet jij dat je van een wortel een fluit kunt maken? Hoe? Daar kom je achter als
jij met de klas de Challenge Wortel Fluiten wint! In de Fruit & Veggie Challenge
ga je de strijd aan met Sonne, die je verschillende vragen over de wortel
stelt. Bekijk de Fruit & Veggie Challenge (Doelgroep: groep 7/8)
Maak ook kennis met de teler van de waspeen.
Ananas
Wist je dat een ananas ook zelf kunt kweken? Dit kan van de restjes van de
ananas! Snij de kroon van de ananas af. Probeer hierbij zo min mogelijk
vruchtvlees mee te snijden. Het vruchtvlees verdeel je in de klas, smullen! Laat
de kroon een paar dagen drogen. Zet daarna de kroon in een glas water. Na
ongeveer drie weken zijn de wortels groot genoeg en kun je de kroon in een pot
zetten. Zet de pot op een warme, lichte plaats. En nu, afwachten maar!
Appels
Hoe maak je appelmoes? In deze Smaakles leren kinderen door middel van het
verwerken van appelmoes meer over verwerkte producten. Klik hier voor de les
(duur: 15 min.) Maak ook kennis met de teler van de appels
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Videt: Sportmarkt

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