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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Ik heb vanochtend de ouders en verzorgers van de kinderen in de groepen van Oeroeboeroe en Paradijsvogel
de onderstaande brief verstuurd.
Daarin staat dat Marije van Kortenhof en Karin Beijens ontslag hebben genomen per 1 januari a.s.
Twee collega’s die met veel liefde voor het vak hun werk doen. Die hun kennis, hun kunde en hun
onderwijservaring met ons delen.
Gelukkig kunnen we daar nog tot de kerstvakantie getuige van zijn.
Hieronder leest u de brief die we daarover hebben verstuurd.
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
Beste ouders/verzorgers,
We willen u met deze brief informeren over het vertrek van twee collega’s: Marije van Kortenhof en Karin Beijens.
Teven willen wij u informeren over de stappen die wij zetten om de openstaande vacatures zo snel mogelijk weer in te vullen.
Marije en Karin hebben ontslag genomen per 1 januari 2019. Zowel voor Marije als Karin geldt dat zij hun werk elders willen
voortzetten.
Marije wil heel graag dichter bij huis aan het werk en Karin heeft aangegeven dat zij de komende tijd wil benutten om haar
loopbaanwensen te onderzoeken.
Marije en Karin zijn twee ervaren stamgroepleiders voor de middenbouw en we zullen hun grote kennis en ervaring zeker missen.
We vinden het vertrek van beiden een groot verlies voor de school.
Jarenlang heeft ’t Startnest een stabiele situatie gekend met betrekking tot het team waarin nauwelijks wisselingen plaatsvonden.
Helaas ervaren we nu een iets roerigere situatie.
Voor ons ligt nu de uitdaging om op korte termijn betrokken en gemotiveerde collega’s te vinden. Daar zijn we inmiddels achter de
schermen al hard naar op zoek, onder andere via externe wervingsbureaus. Ook gebruiken we andere vormen van werving, zoals
Facebook en LinkedIn. Daar kunnen we uw hulp ook bij gebruiken. Door het ‘liken’ van het bericht wordt het onder de aandacht
gebracht van veel mensen die we anders niet zouden bereiken. Het is fijn als u ook oren en ogen open houdt. Met elkaar hebben we een
enorm netwerk!
Daarnaast werken we aan scenario’s om, ook in de situatie dat nog niet alle vacatures tijdig ingevuld zijn, de voortgang en kwaliteit te
kunnen waarborgen die u en de kinderen van ons mogen verwachten.
We zullen u via de wekelijkse INFO op de hoogte houden van de stand van zaken. En u bent natuurlijk van harte welkom om hierover uw
vragen of opmerkingen met mij te delen.

Met hartelijke groet,
Mede namens het Bestuur en MT
Anke de Graaf
Directeur ‘t Startnest
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Donderdag 1 november
GGD onderzoek groep 7
Donderdag 1 november
Infoavond schoolkeuze groep 8
Donderdag 1 november
Start Nederland leest junior (BB) t/m 30/11
Maandag 5 november
GGD onderzoek groep 7
Dinsdag 6 november
GGD onderzoek groep 7
Dinsdag 6 november 17:30-18:30 uur
Kijkavond TB/BB
Woensdag 7 november
GGD onderzoek kinderen geboren 2013
Donderdag 15 november 14:30-15:15 uur
Thema sluiting
Donderdag 15 november 20:00-21:30 uur
Ouderavond Jenaplan
Vrijdag 16 november
Versieren Sint
De complete agenda is te vinden in een google kalender via agenda.

Schoolfoto’s
Vandaag krijgen de kinderen de schoolfoto’s mee naar huis. U
ontvangt een bestelkaart met een code om aan te kunnen loggen
bij winkel.schoolfoto.nl. U kunt dan zelf kiezen welke foto en
welke achtergrond u wilt bestellen. Ook de stamgroepfoto is daar
te vinden.

Kijkavond tussen- en bovenbouw
In elk schooljaar zijn er in de tussen- en de bovenbouw twee kijkavonden gepland. De eerste
kijkavond is op dinsdag 6 november. 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 6 november:
Tussenbouw



groep 5: 17.30 – 18.00
groep 6: 18.00 – 18.30

Bovenbouw




groep 6: 17.30 – 18.00
groep 7: 18.00 – 18.30
groep 8: 18.30 – 19.00
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Jumbo sparen voor onze school
Er kan bij de Jumbo weer gespaard worden voor
school!
’t Startnest heeft zich daarvoor ingeschreven en we
hopen dat er een heleboel mensen met ons
meesparen.
Het geld wat we mogen ontvangen, willen wij besteden
aan nieuwe buitenspeelmaterialen. Mocht het een
fantastisch hoog bedrag worden dan willen we nieuwe
toestellen aanschaffen voor op ons schoolplein.
Bij elke 10 euro ontvangt u een schoolpunt.
De punten kunnen op de volgende manier aan onze school gegeven worden:
 Via de app: Jumbo sparen voor je school
 Via de website: www.jumbosparenvoorjeschool.nl
 Of wanneer je de school inloopt staat daar een display, waarin de kaartjes ook
gestopt mogen worden.
Alvast bedankt voor het sparen!
Namens de kinderen en het team van ’t Startnest

AH Zijdelwaard doneert bakvormpjes voor de onderbouw
AH heeft onze school een tas vol bakvormpjes
geschonken. Binnenkort zijn ze in gebruik en kunnen we
laten zien hoe de kleuters aan het bakken zijn.
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