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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
De laatste nieuwsbrief van juni alweer….. de tijd vliegt nu wel heel snel voorbij!
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn in volle gang.
En daarnaast zijn we dit schooljaar aan het afsluiten.
Een voorbeeld daarvan is dat de stamgroepleiders volop bezig zijn met de rapporten van de kinderen en de
voorbereiding van de gesprekken daarover met u.
En de ’toneelkoorts’ giert door de gangen! Kledij wordt gepast, liedjes worden
gezongen en het podium in de grote zaal is momenteel “The place to be”!
De kinderen van groep 8 zijn weer volop aan het repeteren voor de musical.
En een groep kinderen van de school heeft afgelopen donderdag in de voorrondes
voor Startnest Got Talent hun beste kunnen ten toon gespreid. Helaas is een aantal
kinderen niet door de voorrondes heen gekomen. Dat is heel teleurstellend voor hen
maar het was ook gewoon leuk om in de voorrondes mee te doen, vertelden zij mij.
Een aantal kinderen is door naar de finale en zij gaan donderdag a.s. voor de hele school nogmaals optreden
om een gooi te doen naar de hoofdprijs.
Wat een heerlijk vooruitzicht: Startnest Got Talent 2018!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Oudercafé Mediawijsheid
Kom erbij op vrijdag 6 juli om 8:45 uur.
In de week van 25 juni krijgen alle groepen lessen over
mediawijsheid door een mediacoach van de bibliotheek. Van
online vrienden maken tot reclame tot foto’s op Instagram.
Tijdens het oudercafé vertellen we over de inhoud van deze
medialessen, de resultaten en reacties van de kinderen.
Natuurlijk komt ook de Lego leerlijn aan bod.
Daarnaast zijn we ook benieuwd naar wat u als ouder
interessante lesonderwerpen vindt over media voor het
(jonge)kind, dus uw inbreng is van belang en van harte
welkom.
Hieronder hebben we een link voor aanmelding toegevoegd.
Fijn als we ongeveer het aantal deelnemers vooraf weten.
aanmelding oudercafé mediawijsheid of mail naar
directie@startnest.nl.
Graag tot ziens op 6 juli as.
Connie Fransen, lees-media consulent
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Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Beste ouders, verzorgers,
De MR bestaat uit een vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders. Om jullie als ouders meer inzicht te
geven in waar de MR zich mee bezig houdt, zullen we voorafgaand aan iedere vergadering kort de agenda
benoemen in de info.
Deze week komt de MR (voor de laatste keer dit schooljaar) bij elkaar.
Als belangrijkste punten bespreken we, samen met Anke en het bestuur,
het concept haalbaarheidsonderzoek van de fusie. We bereiden de
ouderenquête voor, voor de aanpassing van de schooltijden (ingang
2019/2020). En we gaan dieper in op de verandering in instructie met de
komst van de driejarige stamgroepen.
De volledige agenda en de notulen zijn in te zien bij Erik.
Voor meer informatie over de MR zie http://www.startnest.nl/informatie/de-medezeggenschapsraad-mr/
Ellen

De agenda
Agenda 2017-2018 – komende weken
Donderdag 28 juni
SGT finale vanaf 14.00 uur
Dinsdag 3 juli
Rapporten
Donderdag 5 juli 14.30-15.15 uur
Weeksluiting
Donderdag 5 juli
Rapporten
Vrijdag 6 juli
Oudercafé Mediawijs 8.45-10.00
Dinsdag 10 juli
Stamgroepwisselochtend
Woensdag 11 juli
Studiedag – de kinderen zijn vrij!
Donderdag 12 juli
Schoonmaakmiddag/avond OB en MB
Maandag 16 juli
Matinee groep 8 musical
Dinsdag 17 juli
Afscheidsfeest BB
Dinsdag 17 juli
Afscheidsavond groep 8
Donderdag 19 juli
Continurooster (tot 14.15 uur)
Donderdag 19 juli
Afscheidsfeesten OB/MB/TB
Vrijdag 20 juli
Laatste schooldag
Lesvrijemiddag groep 5 t/m 8
Zaterdag 21 juli
Zomervakantie t/m zondag 2 september
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Onderbouw nieuws
De onderbouw gaat picknicken!
Op donderdag 19 juli gaan we afscheid nemen van onze oudste
kleuters, die naar groep 3 gaan. We gaan op die dag met z’n
allen naar kinderboerderij Boerenvreugd in Aalsmeer. Daar gaan
we gezellig bij de dieren kijken, spelen en picknicken. Uiteraard
hebben we daarvoor weer veel helpende handen nodig: ouders
die willen rijden en begeleiden en ouders die iets lekkers maken
voor de picknick. We hopen natuurlijk dat er weer heel veel
ouders meegaan!
Alle onderbouwkinderen hebben inmiddels een aparte brief
gekregen over het uitje, met daaronder een invulstrookje. Intekenlijsten voor de picknick hangen vanaf 2 juli
bij de deur van de klas!
Grote schoonmaak
Lieve ouders/verzorgers van de onderbouw,
Het is weer tijd voor de grote schoonmaak!
Aangezien de grote vakantie er aankomt, is het weer tijd voor de eindejaars schoonmaak! En wel op
donderdag 12 juli (’s middags vanaf 15.30 uur en ’s avonds vanaf 18.30 uur). We rekenen op veel helpende
handen!
We verzoeken iedereen vriendelijk zijn naam zo snel mogelijk op de lijst bij de deur van je stamgroep in te
vullen. Iedereen die niet kan helpen krijgt donderdagochtend 12 juli iets mee naar huis om schoon te maken.
Houd daar die ochtend met het vervoer alsjeblieft rekening mee! En we willen graag de schoongemaakte
spullen helemaal droog nog voor de zomervakantie terug hebben.
Alvast bedankt ook namens de kinderen
De onderbouw
Speelgoeddagen onderbouw
Op donderdag 12 juli hebben we schoonmaakmiddag- en avond. Veel materialen
zijn de daaropvolgende dagen mee naar huis om weer fris gewassen te worden.
Daarom mogen de kinderen vanaf vrijdag 13 juli t/m woensdag 18 juli speelgoed
meenemen naar school. We verzoeken jullie om speelgoed mee te geven waar
samen mee gespeeld kan worden en niet te kwetsbaar is. Ook raken hele kleine
onderdelen snel zoek.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Wij zijn deze week gestart met het nieuwe thema puk
gaat op reis. En als je op reis gaat dan hebben we nodig
een koffer.
En daarin gaan dan een heleboel spullen. Maar waar
gaan we dan naar toe?
Dat zien jullie volgende week....
Groetjes,Solidoe PO t Overstapje
Janny, Helene, Danielle, Mariëlle
’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)

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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