INFO - Nummer 25
20 maart 2018
www.startnest.nl
www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Wij hebben, zoals u ongetwijfeld nog weet, verleden week gestaakt.
Ik wil u nogmaals bedanken voor de wijze waarop u de opvang van uw kinderen weer heeft geregeld.
Dank u wel voor uw ondersteuning en loyaliteit!
Ik houd u op de hoogte rondom het overleg met de minister en de mogelijke vervolgacties in het land.
Want, de actie van 14 maart was een actie in een reeks van stakingen die per regio wordt gevoerd.
Na ons staat de regio Noord Brabant en Limburg in de startblokken om in april te gaan staken.
Wij hopen van harte dat die staking niet nodig is omdat het Po front en de minister tot goede afspraken zijn
gekomen over de eisen rondom werkdruk verlaging en salaris.
Zoals eerder gezegd:
Ik houd u op de hoogte!
Oudercafé 21 maart
Ik ben samen met een paar leden van de ouderraad aanwezig van 20.00-21.30 uur.
Ik ga graag met u in gesprek over mogelijke vragen over alles wat u als ouder rondom de school bezighoudt.
Mogelijk wilt u sparren over:
- de stakingen en de achtergronden van onze eisen aan de minister;
- de mogelijke fusie van het bestuur;
- het jenaplanconcept;
- de rol van ouders in het onderwijs;
- dat wat u belangrijk vindt rondom uw algemene ervaring in de school.
Een ander soort inloopavond waarbij we u met koffie en thee van harte welkom heten!
Als u van plan bent te komen, wilt u zich dan via directie@startnest.nl
aanmelden?
Dank u wel en wellicht tot morgenavond.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda

Woensdag 21 maart
Woensdag 21 maart
Donderdag 22 maart
Donderdag 22 maart
Maandag 26 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Vrijdag 6 april

Agenda 2017-2018 – komende weken
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)
Sponsorloop en schoolfeest

Sponsorloop
Vrijdagmiddag 6 april 2018 organiseren wij ons jaarlijkse schoolfeest en beginnen dit jaar weer met de
sponsorloop. De start is om 15.00 uur. Alle deelnemers krijgen twintig minuten de tijd om zoveel mogelijk
rondjes van ongeveer 400 meter te rennen/lopen in het park.
Het grootste gedeelte van de opbrengst is bestemd voor ons jaarlijkse schoolkamp, thuisblijverskamp en het
schoolreisje voor de kinderen van de school.
Ieder vierde rondje is voor het goede doel. Dit jaar hebben we gekozen voor:
CliniClowns bestaat 25 jaar. In die tijd brachten de clowns meer dan 1,2
miljoen kinderen vrolijkheid, verbeelding en lichtheid. Ze toverden
ziekenhuiskamers om tot aquaria en bedden tot racewagens.

Bij dit info ontvangt u een speciale sponsorloop bijlage met alle informatie. De kinderen krijgen deze ook op
papier mee naar huis. Lever het toestemmingsstrookje z.s.m. in bij de stamgroepleider.
In september 2018 organiseert CliniClowns de Alpentocht. In afgelopen 5 jaar zijn er inmiddels meer dan 1.100
helden naar de top gegaan. Onze collega Sabine (van stamgroep Buitelgans) gaat dit jaar die uitdaging aa.
Zij gaat de Mont Ventoux bedwingen voor het goede doel CliniClowns.
In het weekend van 22 september 2018 gaat zij met Team Sabine (met o.a. Melle Mellink, Ronald Aalders en
Peter Rinkel – ouders van ’t Startnest) deze uitdaging fietsend aan. Zij gaan met z'n allen de berg trotseren in
de prachtige omgeving van de Mont Ventoux. Samen met een groep deelnemers die allemaal hetzelfde doel
willen bereiken en dezelfde ambitie hebben, verzetten ze samen bergen. Het wordt een zware tocht maar
uiteindelijk zullen ze allemaal met trots naar beneden kijken. Lees meer op de pagina van Sabine.

Pagina 2 van 5

Schoolfruit
Deze week hebben we als schoolfruit:

Komkommer
De komkommer groeit aan een klimplant met grote bladeren. Aan één stengel
kunnen tientallen komkommers groeien. Komkommers groeien ook in de
Nederlandse kassen. Bekijk de video
Sinaasappel
Hoe wordt er van sinaasappels sinaasappelsap gemaakt? In deze Smaakles leren
de leerlingen over de stappen van een grondstof naar een product in de winkel,
met als voorbeeld sinaasappelsap. Ook leren ze hoe ze een etiket kunnen lezen.
Naar de Smaakles
Elstar appel
Appeltelers slaan hun oogst op in koelhuizen. In deze koelhuizen wordt bijna alle
zuurstof verwijderd. Hierdoor zijn de appels lang houdbaar en zijn er bijna het
hele jaar Nederlandse appels te koop!

Theoretisch verkeersexamen
In de bovenbouw hebben de kinderen zich weer verdiept in de verkeersregels. Voor groep 7 zit daar een
extraatje aan vast. Op donderdag 5 april mogen zij hun VVN theoretisch Verkeersexamen doen. Om zich goed
te kunnen voorbereiden op deze gebeurtenis is het mogelijk om via www.examen.vvn.nl de kinderen
verschillende oefenexamens te laten maken.
De kinderen van groep 7 krijgen een folder mee naar huis met daarin praktische tips voor ouders om de
kinderen goed te begeleiden. Verkeer is natuurlijk een praktijkvak.
Hoe meer verkeerservaring, hoe veiliger iedereen zich in het verkeer beweegt. Dit verhoogt de kans van slagen
aanzienlijk voor het theoretische en praktische verkeersexamen.
In mei vindt het praktijkgedeelte van het examen plaats. Voor dit gedeelte hebben de
kinderen een goed werkende (dag)fiets nodig. Bij deze info is een controlekaart toegevoegd
zodat u de tijd heeft een en ander te herstellen indien nodig.
U krijgt nog nader bericht over de route en de begeleiders die we die dag nodig zullen
hebben.
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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.
Voor de teams uit de bovenbouw geldt dat zij om 12.30 u. op het sportcomplex
moeten zijn omdat hun eerste wedstrijd om 13.00 u begint. Daarom geven we deze
kinderen vanaf 11.45 u. de tijd om op school te lunchen en vertrekken zij om 12.10
u. met de fiets naar het sportveld zodat zij op tijd zullen zijn.
De kinderen van deze twee teams hebben die dag dus een lunchpakket nodig en komen op de fiets naar
school. Eventuele spullen nemen ze in een rugzak mee. Gaat u zelf ook mee om aan te moedigen dan kunt u
om 12.10 u. uw kind ophalen om samen naar het sportveld te gaan.
Voor het team van de tussenbouw zijn geen speciale afspraken nodig. Zij worden om 14.00 u. op het
sportcomplex verwacht.
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.
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
Team2
2 wo 28-3-2018 13:00 5 't Startnest JD1
- De Kwikstaart JD2
1 wo 28-3-2018 13:00 6 Het Duet JD1
- De Vuurvogel JD1
3 wo 28-3-2018 13:30 5 't Startnest JD1
- Het Duet JD1
4 wo 28-3-2018 13:30 6 De Kwikstaart JD2 - De Vuurvogel JD1
5 wo 28-3-2018 14:00 5 De Vuurvogel JD1 - 't Startnest JD1
6 wo 28-3-2018 14:00 6 Het Duet JD1
- De Kwikstaart JD2
De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

Official
De Kwikstaart
De Vuurvogel
Het Duet
De Vuurvogel
De Vuurvogel
Het Duet
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Meisjes D - poule D (Bovenbouw)
Nr Tijd
Veld Team1
Team2
2 wo 28-3-2018 13:00 4A De Zon MD4
- 't Startnest MD1
1 wo 28-3-2018 13:00 4V De Kwikstaart MD4 - Het Duet MD2
3 wo 28-3-2018 13:30 4A De Zon MD4
- De Kwikstaart MD4
4 wo 28-3-2018 13:30 4V 't Startnest MD1
- Het Duet MD2
5 wo 28-3-2018 14:00 4A Het Duet MD2
- De Zon MD4
6 wo 28-3-2018 14:00 4V De Kwikstaart MD4 - 't Startnest MD1
De nummer 1 plaatsen zich voor de finale op vrijdag 6 april

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

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

Gezocht: wasouders
Op school hebben we een wasmachine en droger. De afgelopen jaren verzorgde Joyce de schoolwas. Zij heeft
helaas geen tijd meer hiervoor.
Wij zijn heel blij met de tijd dat Joyce deze rol op zich heeft
genomen. En Joyce, via deze weg ook heel erg bedankt voor je
trouwe verzorging van de schoolwas. Twee en een half jaar lang
heb je deze taak met veel toewijding verzorgd!
Nu zijn we op zoek naar ouders die regelmatig op school zijn
(bijvoorbeeld bij het brengen en halen van hun kind) die de was
in de gaten willen houden. Zij kunnen dan de wasmachine vullen en starten en op een volgend moment de
droger. Er worden ca. 3 wassen per week gedaan. Voor meer inlichtingen en aanmelding kun je bij Erik
langsgaan.

Kijkavond middenbouw
Voor de middenbouw 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 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 22 maart:
 groep 3: 17.30 – 18.00 uur;
 groep 4: 18.00 – 18.30 uur.
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