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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Hartelijk welkom allemaal weer terug op school. Na zes weken is het goed om u allen weer terug te zien en de
vakantie verhalen te delen met elkaar. We hebben er zin in en de meeste kinderen ook. U zult zien, we zijn zo
weer gewend aan het ritme van school. Alle nieuwe kinderen en ouders/verzorgers van harte welkom bij ons
op school. Wij wensen u allen een goed en leerzaam schooljaar.
Personele zaken
Vlak voor de vakantie hebben we met u gedeeld dat we 3 vacatures hadden.
Wat een genade dat we nu kunnen zeggen dat we nagenoeg alle vacatures hebben vervuld.
Al aan het begin van de vakantie hebben we voorgesteld aan Diana van den Berg en Helen Ramler, als onze
nieuwe stamgroepleiders voor de groepen Krullevaar en Malmok.
Diana van den Berg begint aanstaande woensdag. Ze gaat, in nauwe samenwerking met Tanja, Krullevaar
onder haar hoede nemen. Deze maand zal Tanja op de woensdag ook op school zijn om Diana in te werken.
Door de start van Diana kon Hanna Valentijn haar nieuwe functie als groepsleerkracht aan Auris Taalplein in
Gouda ook starten. De kinderen en de ouders van Krullevaar hebben aan het eind van het vorig schooljaar
afscheid genomen van Hanna. Zij heeft in een van de laatste info’s het motief voor haar keuze om een nieuwe
baan aan te nemen met u gedeeld. We wensen haar een zeer inspirerende en betekenisvolle tijd op de nieuwe
school.
Helen Ramler start op 1 oktober a.s. in Malmok. Zij heeft de eerste studiedagen die we op 29 en 30 augustus
met het gehele team hebben gehad volop mee gestudeerd.
Marjan Krop zal op 1 oktober starten op haar nieuwe school in Ouderkerk aan de Amstel.
Kort voor de start van het nieuwe schooljaar hebben we ook een oplossing gevonden voor de vacature die nog
openstond: anderhalve dag voor Knijsterbek. We hebben de oplossing gevonden door nog een nieuwe collega
te verwelkomen: Robin Kramer. Zij start op 1 oktober op de vrijdagochtend in Kiekendief.
We hebben daarmee een verandering in de verdeling van de formatie zoals we u deze verleden jaar hebben
aangegeven. Carolien Jonker gaat vanaf 1 oktober op vrijdag weer in Knijsterbek aan het werk.
Zo hebben we door deze interne verschuiving een oplossing voor Knijsterbek gevonden waar we allemaal blij
van worden. We hebben daarmee nog niet de hele ruimte van anderhalve dag opgevuld. Dat nemen we,
Ingeborg vooral, nu voor lief.
We mogen ons zeer gelukkig prijzen met deze vervulling van bijna alle uren vacatures.
Bestuurlijke fusie
Ik vraag uw aandacht voor de aparte nieuwsbrief die is bijgevoegd over de stand van zaken rondom de fusie.
De stuurgroep van de fusie wil u op de hoogte brengen van de fusiebesprekingen tussen de verschillende
bijzonder onderwijsstichtingen in Uithoorn, waar ook onze school deel van uitmaakt.
We vragen u tevens om vragen of reacties hierover te delen met ons.
We zien uw reacties graag op het emailadres dat in de brief vermeld staat.
IB tijden komend half jaar.
De komende maanden is onze intern begeleidster Hannelore Pomstra na 11.00 beschikbaar voor
begeleidingsvragen. Dit in verband met het geven van instructie aan groep 3.
Haar werkdagen zijn hetzelfde gebleven: maandag t/m donderdag.
U kunt vragen ook via de mail aan haar stellen: h.pomstra@startnest.nl dan neemt zij zo spoedig mogelijk
contact met u op.
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Op tijd komen
Kinderen die te laat op school komen, missen de start, het welkomstmoment in de klas.
Systematische laatkomers bouwen een achterstand op die ze moeilijk nog goedmaken.
Dit geldt voor alle kinderen in de school. Kleuters die vaak te laat op school komen,
lopen ook het risico om dat gedrag later in de hogere groepen van de school en het
voortgezet onderwijs door te trekken.
Dus is het devies aan u:
Zorg dat de kinderen uiterlijk 08.40 op school zijn. Dan hebt u nog tijd om afscheid te nemen en kunnen we om
8.45 uur echt met onderwijs beginnen. In de middag: 13.10 in de groep en om 13.15 uur starten.
Dank u wel voor uw medewerking.
Bericht van Videt over de opening van het sportveld op 26 september as.
Een hele goedemiddag,
Zoals velen van jullie waarschijnlijk al vernomen hebben, ligt er sinds eind juni in het Groen Rode Scheg- park,
tussen basisschool ‘t Startnest en verzorgingshuis het Hoge Heem, een multifunctioneel speelveld voor de
jeugd van Uithoorn met daarnaast een beweegtuin voor ouderen. Het speelveld is niet zomaar een speelveld,
maar door de inzet van de jongeren en de professionals van Uithoorn is het veld ook een vreedzaam speelveld.
Op woensdagmiddag 26 september zullen het speelveld en de beweegtuin feestelijk geopend gaan worden
door de wethouder. Wij grijpen deze kans om te laten zien wat de fantastische mogelijkheden zijn van het
speelveld en de beweegtuin.
Opzet van de dag
Omdat deze dag valt in de Nationale Sportweek worden de sportverengingen van Uithoorn betrokken bij dit
feest. Naast demonstraties en workshops op het veld en in de beweegtuin, zal er een sportmarkt rondom het
veld gecreëerd gaan worden. De Sportmarkt is bedoeld om (voornamelijk) kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12
jaar tot bewegen te motiveren door ze kennis te laten maken met de sportmogelijkheden die Uithoorn te
bieden heeft. Er zullen ook demonstraties van de de verschillende sporten zijn . Omdat gemeente Uithoorn
ook een Jongeren Op Gezond Gewicht ( JOGG) – gemeente is, zal het convenant tussen de gemeente en de
twee AH’s van Uithoorn ondertekend gaan worden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de gezonde
leefstijl door aan de kinderen water te schenken en fruit uit te delen.
Concrete informatie
Wanneer: woensdag 26 september 2018
Waar:
het Groen Rode Scheg- park, tussen basisschool ‘t Startnest en verzorgingshuis het Hoge Heem
Rond 15.00 uur wordt het veld officieel geopend. Eindtijd van de activiteiten is 16.00 uur.
Met hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Maandag 10 september
1e MR vergadering
Woensdag 12 september
1e OR vergadering
Donderdag 13 september 14:30-15:15
Thema sluiting
Maandag 17 september 8:45-9:15
Thema opening
Dinsdag 18 september
Continurooster
alle kinderen lunchen op school en zijn om 14:15
vrij
Woensdag 19 september 8:45-10:00
Oudercafé
Donderdag 20 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Dinsdag 25 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 26 september
OR jaarvergadering
Donderdag 27 september
Ontruimingsoefening
Donderdag 27 september 14:30-15:15
Thema sluiting
Vrijdag 28 september
Schoolfotograaf

MR nieuws
Een nieuw schooljaar is begonnen, een schooljaar waarin veel staat te gebeuren, dus werk aan de winkel voor
de MR!
Maandag 10 september komen we dan ook alweer bij elkaar.
Als belangrijkste punten bespreken we, samen met Anke en (waarschijnlijk) de directeur van het ICBO, de
voortgang van de fusie. Daarnaast bespreken we met Anke het plan van aanpak voor de nieuwe instructie
methode, waarbij de MR met name geïnteresseerd is in de methode voor monitoring en evaluatie van het
succes er van. Ook de ouderenquête betreffende de nieuwe schooltijden en het MR jaarplan worden
besproken.
De volledige agenda en de notulen zijn in te zien bij Erik. Voor meer informatie over de MR zie
www.startnest.nl/informatie/de-medezeggenschapsraad-mr/

Rapido typen
Eind vorig jaar is een aantal kinderen al opgegeven voor de typecursus van Rapido typen. In de bijlage een
laatste oproep voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 die wel mee willen doen maar zich nog niet hebben
opgegeven.

Bijlage Triple P groepstraining jonge jeugd (2-12 jaar)
Net zoals vorig jarig wil MOC ’t Kabouterhuis samen met Spirit de oudertraining
triple p organiseren in oktober 2018. In de bijlage bij deze info kunt u de
aankondigingsbrief lezen.
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Benodigdheden voor de tussen- en bovenbouw
Dit schooljaar hebben de leerlingen uit de tussen- en bovenbouw de volgende materialen nodig:
 Een goede pen. In groep 5 hebben de kinderen een vul- of rollerpen van school gekregen. Wanneer deze
stuk is of kwijt dan verwachten we dat er voor goede vervanging wordt gezorgd. Op school bieden wij de
mogelijkheid een goede vulpen of rollerpoint tegen kostprijs (€3,00) te kopen. De benodigde inktpatronen
zijn op school aanwezig.
 Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen sportschoenen, een shirt en een broek nodig. Wat betreft
deodorant mogen de kinderen alleen rollers of sticks gebruiken.

Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft twee keer per week gymnastiek in Sporthal “De Scheg”. De lessen duren 45 minuten.
Oeroeboeroe
Paradijsvogel
Kiekendief
Malmok
Luistervink
Maraboe
Knijsterbek
Konartel

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

13:15 uur
11:00 uur
14:00 uur
10:15 uur
10:15 uur
09:30 uur

Woensdag
Vrijdag

08:45 uur
09:30 uur

Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

14:00 uur
10:15 uur
13:15 uur
08:45 uur
14:45 uur
08:45 uur
11:45 uur
11:00 uur

De onderbouw maakt voor de lichamelijke oefening voorlopig nog gebruik van sporthal “De Scheg” maar dan
in een eigen speellokaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten. Wil je de kleuters gymschoenen (met
klittenband) en een gymbroek of gympak meegeven? Alle kleuters hebben aan de kapstok een eigen gymtas
waar deze spullen in bewaard worden.
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