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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Personele zaken:
Helen Ramler
A.s. maandag start Helen Ramler in Malmok. We heten haar van harte welkom.
Zij heeft dan de startgesprekken met de kinderen en de ouders uit Malmok al gevoerd, dus de kennismaking
was zeer persoonlijk.
Een goede start gewenst voor de kinderen en ouders van Malmok en natuurlijk voor Helen.
Ingeborg en Carolien
In Knijsterbek staat er ook een verandering op stapel:
Ingeborg gaat per 1 oktober terug naar haar reguliere werktijd: 4 dagen.
Carolien neemt op vrijdag het stokje over van Ingeborg.
Robin Kramer.
A.s. vrijdag komt Robin Kramer kennismaken met de kinderen van Kiekendief.
Zij gaat per 1 oktober op de vrijdagochtend aan de slag in deze groep.
We heten haar van harte welkom
Hieronder stelt zij zich voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Robin Kramer en ik ga per 1 oktober beginnen op het Startnest in
stamgroep Kiekendief. Op dit moment zit ik in een verhuizing en ben ik binnenkort
woonachtig in Uithoorn. Naast de vrijdag op het Startnest, ben ik ook nog werkzaam
op een school in Leiden, daar sta ik voor groep 5. Inmiddels is dit nu mijn vierde jaar
voor de groep en heb ik gemerkt dat het lesgeven aan kinderen in de middenbouw het
beste bij mij past.
Mijn gezin bestaat uit 4 personen. Ik woon met mijn partner Vincent en 2 dochters,
genaamd Naomi en Liv. In het dagelijks leven doe ik graag gezellige dingen met mijn
gezin, zoals naar het zwembad gaan of naar het bos.
Met frisse zin ga ik een nieuw avontuur aan hier op school en hoop op een fijne samenwerking met zowel de
collega’s, de leerlingen als de ouders.
Tot ziens in de groep of in de school!
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Afscheid van Marjan Krop
Het is vrijdag a.s. de laatste schooldag op ’t Startnest voor Marjan.
Zij start 1 oktober in Ouderkerk aan de Amstel op de Jan Hekmanschool.
We wensen haar heel veel geluk en vreugde in haar nieuwe school met haar nieuwe kinderen en ouders en
collega’s.
Wat zullen we Marjan missen!
Zij is al 11 jaar verbonden aan ‘t Startnest. In deze jaren heeft zij onophoudelijk met hart en ziel gewerkt voor
de kinderen in haar stamgroep en daarnaast voor alle kinderen in de school.
Een van haar grootste kwaliteiten is dat zij niet opgeeft om te zoeken naar antwoorden om te voldoen aan de
onderwijsbehoeftes van elk kind. Zij blijft zoeken, samen met kind, ouders en collega’s naar gepaste
antwoorden op de vraagstukken waar je als Jenaplanstamgroepleider voor staat. Zij heeft daarin een grote
staat van dienst!
Zij heeft ook een grote bijdrage geleverd aan de wijze waarop wij onze groepen onderwijskundige antwoorden
hebben op de kinderen die begaafd dan wel hoogbegaafd zijn. Haar bevlogenheid en haar deelname aan dit
leerteam was groot en we zullen haar in dit opzicht op gaan missen.
Ze neemt ook haar enthousiasme mee dat zich bijvoorbeeld uitdrukt door het organiseren van de
Koningspelen.
Het is jammer dat Marjan nu na een maand te hebben gewerkt met de kinderen van Malmok vertrekt uit de
groep. Het is fijn dat zij deze maand zich ook weer vol heeft gecommitteerd aan deze groep en met liefde
heeft overgedragen aan haar opvolgster: Helen Ramler.
We wensen Marjan een heel goede start op haar nieuwe school in haar nieuwe groep en met hun ouders en
haar nieuwe collega’s.
Ik ga ervan uit dat zij voor deze kinderen net zo veel gaat beteken als zij nu doet voor de kinderen op
’t Startnest.
Het ga je goed Marjan!
UITNODOGING AFSCHEID MARJAN
We nodigen u uit om vrijdagmiddag van half drie tot half vier afscheid te nemen van Marjan in haar lokaal:
Malmok. Er staat wat lekkers klaar!

U bent van harte welkom!!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Dinsdag 25 september
Startgesprekken ouders/leerkrachten
Woensdag 26 september vanaf 13.30 uur
Opening speelveld
Woensdag 26 september
OR jaarvergadering
Donderdag 27 september
Ontruimingsoefening
Donderdag 27 september 14:30-15:15 uur
Thema sluiting
Vrijdag 28 september
Schoolfotograaf
Maandag 1 oktober 8:45-9:15 uur
Thema opening kinderboekenweek
Woensdag 3 oktober
Scholierenveldloop
Donderdag 4 oktober
Continurooster (lunch mee, les tot 14:15 uur)
Dinsdag 9 oktober
dBos kinderboekenweek lessen
Donderdag 10 oktober 9:30-11:30 uur
Open ochtend
Donderdag 11 oktober 14:30-15:15 uur
Themasluiting kinderboekenweek
Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober
Herfstvakantie

Bericht van Marjan
Lieve ouders en kinderen van ‘t Startnest.
Na dik 11 jaar is het dan zover…….
Mijn laatste week op ’t Startnest is begonnen.
Het voelt heel dubbel. Ik ga iets heel moois beginnen, maar laat ook hele mooie herinneringen achter.
Vrijdagmiddag is dus mijn allerlaatste middag. Van 13:15 – 14:30 uur vier ik mijn afscheid alleen met Malmok.
Van 14:30 – 15:30 uur zet ik de deur van Malmok open en zijn alle andere kinderen en ouders van ’t Startnest
welkom om dag te komen zeggen.
Heel veel liefs van Marjan.

Scholierenveldloop
Vandaag is de laatste dag dat de kinderen ingeschreven kunnen
worden voor de scholierenveldloop op woensdag 3 oktober.
Mocht je kind het leuk vinden om mee te doen, kan er een berichtje
gestuurd worden naar: c.pronk@startnest.nl
Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 kunnen hieraan meedoen.
Voor de groepen 3 en 4 is het een afstand van 650 m en voor de groepen 5 t/m 8 1000 m.
We hopen op veel aanmeldingen van ’t Startnest.
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OuderRaad nieuws (herhaling)
Jaarvergadering OuderRaad (OR)
Deze vergadering is openbaar en kan door alle ouders worden bijgewoond. We vertellen over het werk van de
ouderraad en wat wij het afgelopen jaar hebben bereikt.
Kom dus woensdagavond 26 september om 20.00 uur naar de aula van 't Startnest!

Ouderhulp Schooljaar 2018-2019
Afgelopen jaar hebben wij jullie namens de Ouderraad gevraagd het ouderhulp formulier in te vullen.
Dit jaar zouden we dat weer willen doen. Bij deze de link naar de vragenlijst: Ouderhulp Schooljaar 2018-2019
Invullen kan tot en met 5 oktober. U krijgt van ons na die datum een bevestiging van uw aanmelding.
Hoort u niets van ons, stuur ons dan een mailtje op OR@Startnest.nl dan is er vermoedelijk ergens op de
digitale snelweg iets misgegaan.

Ateliers op vrijdagmiddag
In de afgelopen weken heeft u kunnen lezen over de ateliers die we vanaf 5 oktober op de vrijdagmiddag van
14.00 tot 15.00 uur willen organiseren. Deze succesvolle invulling van de vrijdagmiddag vraagt om een
voortzetting. De kinderen kijken hier echt naar uit.
Naast de zeven teamleden, die op vrijdagmiddag aanwezig zijn, hebben we meerdere begeleiders nodig om de
keuze mogelijkheden voor de kinderen te vergroten. Het doel is dat de kinderen vanuit hun talent en interesse
kunnen kiezen. Dat lukt het best wanneer er een breed activiteitenaanbod is. Zij kunnen dan kennis maken
met nieuwe, onverwachte onderwerpen. In de voorgaande jaren waren de resultaten en het plezier voor alle
betrokkenen groot. Door veel begeleiders te hebben is het mogelijk de groepjes klein te houden en vergroten
we de leerervaring.
De aanmeldingen als atelierbegeleider laten echter nog op zich wachten. Wanneer we deze week geen
aanvullende aanmeldingen ontvangen voor begeleiders dan zullen we het vrijdagmiddagmoment anders
moeten organiseren. We kunnen dus nog wel wat aanmeldingen gebruiken! Dit kan voor een activiteit die de
school kan aanreiken, maar ook vanuit uw eigen talent kan er een atelieronderwerp worden aangeboden.
We vragen jullie daarom om eens in de agenda te kijken en te bepalen of u hier tijd voor kunt vrijmaken.
Aanmelden doet u via e.postma@startnest.nl of via de stamgroepleider.
Kunt u niet elke week, dan zoeken we een maatje. Heeft u zelf al iemand op het oog, dan meldt u zich samen
aan.
Vanuit de Kinderboerderij is er de vraag of er naast Tamara Post nog een geïnteresseerde ouder/vrijwilliger is,
die hierin kan meedraaien om de natuuractiviteiten te begeleiden.
De data serie 1: 5 okt, 12 okt, 19 okt, 2 nov, 9 nov, 16 nov, 23 nov.
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D.O.C.
Onze namen zijn Athena & Nina en wij zijn de oprichters van de D.O.C.
Jullie vragen (denken wij) je af wat de D.O.C. is.
Nou dat gaan we uitleggen!

Wat doet de D.O.C.
De D.O.C. is een club en het staat voor De Opruim Club.
Dan weten jullie, denken wij, wat wij doen, juist……

Opruimen!
Maar wat ruimen we op?
Geen huizen, geen scholen maar het…..

Milieu!
Waarom
Wij vinden het niet fijn en fris als er afval op de grond ligt.
En het is heel zielig voor de dieren. En als je erover nadenkt
gooi je het op je eigen huis/planeet!

Speciaal
Wij hebben contact opgenomen met de gemeente Uithoorn.
En we mogen op bepaalde vrijdagen alle opruimspullen
van de gemeente Uithoorn lenen.
We starten vrijdag 28 september!

Pagina 5 van 7

Week van de opvoeding 2018
Binnenkort is het de Week van de Opvoeding 2018. Op maandagavond 1 oktober zullen Rita Klaphake, Ouderen Kindadviseur en Malon Luttik een thema-avond organiseren over ‘samen spelen, bewegen en opvoeden’ in
de kantine van de Brede School Legmeer. Alle ouders van de basisscholen in Uithoorn willen we hiervoor
uitnodigen. In de bijlage de uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Malon Luttik
Verpleegkundige
Jeugdgezondheidszorg
Amstelland

Gezinsrelaties na scheiding
Graag vragen we uw aandacht voor ons onderzoek (zie bijlage) ‘Gezinsrelaties na Scheiding’
(www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl) aan de Universiteit Utrecht.
In Nederland maken jaarlijks ongeveer 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee. Uit
eerder onderzoek weten we dat deze kinderen in vergelijking met kinderen uit intacte gezinnen gemiddeld
meer gedragsproblemen, problemen in sociale relaties en ook problemen op school laten zien. De mate
waarin kinderen na scheiding problemen ervaren verschilt echter van kind tot kind. Met ons onderzoek zijn we
op zoek naar mogelijke verklaringen voor deze verschillen. In het kort willen we graag beter leren begrijpen
hoe ouders en kind(eren) met elkaar omgaan na een scheiding en hoe dit bijdraagt aan het welzijn van
kinderen.
Ervaring met eerder onderzoek, maar ook het huidige onderzoek, leert ons dat de meeste kinderen het leuk of
zelfs fijn vinden om mee te doen.
Met vriendelijke groet,
Prof. dr. Maja Dekovic
Prof. dr. Susan Branje
Dr. Inge van der Valk
Rianne van Dijk, MSc.
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