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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
De kerstvakantie komt in zicht en we zijn druk in de weer met de voorbereidingen voor een mooi kerstfeest.
De kinderen zijn naadloos overgestapt van de Sint naar het Kerstfeest.
De school is helemaal omgetoverd in de kerstsfeer door de ouders van de onvolprezen ouderraad en andere
helpende ouders.
Heel veel dank daarvoor.
Daarnaast zijn we achter de schermen heel erg druk met het werven van nieuwe collega’s.
Omdat we na de vakantie starten zonder onze collega’s Karin, Marije en Sabine.
Zij gaan ieder hun weg. Met een nieuwe uitdaging elk op een andere school.
We nemen eind volgende week afscheid van hen.
We zijn gelukkig met de komst van Cindy van Ruitenbeek en Angela Spanbroek.
Zij komen per 7 januari 2019 ons team versterken. Zij werken beiden twee dagen en zij zullen zich voorstellen
via de info volgende week.
Cindy komt als vaste leerkracht ons team versterken.
Angela komt tijdelijk. In ieder geval tot de zomervakantie indien nodig.
We heten hen van harte welkom.
Gedurende de afgelopen periode zijn we er helaas nog niet in geslaagd om voor alle uren vacatureruimte een
nieuwe collega te vinden.
We hebben nog steeds gesprekken met mogelijke kandidaten, maar dat heeft nog niet geresulteerd in
feitelijke aanstellingen.
Dit heeft vooral te maken met de oververhitte arbeidsmarkt in het basisonderwijs.
Het lerarentekort heeft nu ook bij ons gevolgen voor de bezetting in het team.
We hebben in ieder geval een oplossing gevonden voor de groepsbezetting na de vakantie .
Gelukkig, omdat we voor 0,8 FTE nieuwe collega’s kunnen begroeten en dankzij het geweldige aanbod van een
aantal collega’s die nu in deeltijd werken om meer te gaan werken zolang we nog vacatureruimte hebben.
Helaas kan ik u vandaag nog niet aangeven wat dat betekent voor de kinderen in de groep.
We gaan vanmiddag tijdens de studiemiddag een deel van de tijd besteden om verder met elkaar af te
stemmen wat nu de meest werkbare oplossing is voor de groepsbezetting.
We proberen het zo te regelen dat uw kind zijn vaste stamgroepleiders behoudt.
Maar we weten nu ook al zeker dat we tijdelijk genoodzaakt zijn om in een of meer groepen te gaan schuiven
met de stamgroepleiders om de groepsbezetting te realiseren.
We doen ons uiterste best om in deze situaties een passende oplossing te vinden. Oplossingen die voor de
kinderen het minst ingrijpend en voor de teamleden te dragen zijn.
Ik zal u in de loop van deze week informeren over de uitkomst van onze gekozen oplossing.
We blijven heel actief werven, op zoek naar goede nieuwe collega (s).
Daarom doe ik ook weer een appèl op u om in uw netwerk onze vacatures nog eens onder de aandacht te
brengen.
Onze vacatures staan op onze site en ons facebookaccount.
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Vakleerkracht expressie:
Werkdrukakkoord
Vakbonden, PO-Raad en het kabinet hebben op 9 februari 2018 een akkoord bereikt over het terugdringen van
de werkdruk in het primair onderwijs. Dit werkdrukakkoord betekent dat ’t Startnest voor dit schooljaar
€37.500 krijgt.
Met dit geld heeft het team onder andere gekozen voor het aanstellen van een vakleerkracht Expressie.
We hebben na een aantal maanden gelukkig een aantal kandidaten waarmee we woensdag as. gesprekken
voeren.
Wellicht kan ik u nog voor de kerstvakantie voorstellen aan een nieuwe vakleerkracht Expressie.
En tot slot:
Herinnering voor als u nog niet gestemd heeft voor de enquête schooltijden:
- U kunt tot en met vrijdagochtend tussen half en kwart voor negen uw stemformulier in de stembus
deponeren. Tjeerd noteert dat u heeft gestemd.

Met hartelijke groeten,
Anke de Graaf

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Woensdag 19 december 11:00-12:00 uur
Première kerstvoorstelling (toegang voor ouders,
opa’s en oma’s)
Woensdag 19 december 17:00-19:00 uur
Kerstviering kinderen en team:
Kerstvoorstelling om 17:00 uur een aansluitend
kerstdiner in de stamgroep
Woensdag 19 december 18:30 uur
OR kerstborrel op het plein
Vrijdag 21 december
Studiedag. Kinderen zijn vrij
Zaterdag 22 december t/m zondag 6 januari
Kerstvakantie

Speelgoeddag in de onderbouw
Beste onderbouwouders,
Op donderdag 20 december houden we een speelgoeddag. De kinderen
mogen op die dag speelgoed van thuis meenemen naar school. Het is
belangrijk dat het speelgoed is waar de kinderen samen mee kunnen
spelen. Let er op dat kleine onderdelen snel kwijt kunnen raken.
We maken er een leuke dag van!
Groetjes, het onderbouwteam
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Help ons Helpen 0297
Help ons Helpen is een groep vrijwilligers die écht probeert iedereen te helpen.
De vrijwilligers helpen vooral minimagezinnen die geen dagelijkse boodschappen kunnen verkrijgen. Zij zijn in
een gat gesprongen tussen de voedselbank en een leven zonder de voedselbank. U kunt het zich misschien
niet voorstellen maar sommige mensen krijgen namelijk net te veel inkomen om bij de voedselbank aan te
kloppen. En de voedselbank doet zijn best maar daar is natuurlijk ook
niet altijd groente te krijgen (om maar een voorbeeld te noemen). Zij
vragen daarom naar potjes groenten, producten als rijst, macaroni en
alles wat u maar kunt missen. Ook zaken als tandpasta, wasmiddelen
e.d. zijn zeer welkom, zolang de houdbaarheid niet verstreken is. Op dit
moment is er een schreeuwend tekort aan toiletpapier. En voor de
kerst hopen ze op koffiepads voor alle gezinnen....
Beste ouders, kunnen we op jullie rekenen? Alle bijdragen, hoe klein ook, zijn ontzettend welkom!
Alvast dank!
Op de tafel bij de ingang staat een krat waar alle donaties achtergelaten kunnen worden.

Tweede ronde Ateliers tussen en bovenbouw
In januari 2019 start de tweede serie van de ‘gewone’ ateliers. De 6 data voor deze serie zijn: 11 jan, 18 jan,
25 jan, 1 feb, 8 feb en 15 feb met aansluitend de ateliersluiting van 15.00 u tot 15.30 uur. De ateliertijd is van
14.00 tot 15.00 uur. Naast de leerkrachten die op school aanwezig zijn, zijn we weer op zoek naar begeleiders
die tijdens deze 6 weken de kinderen willen laten kennismaken met een mooie activiteit, in een kleine groep.
De mogelijkheden zijn groot en we hopen op veel aanmeldingen waardoor de kinderen een ruime keuze
hebben. Denk aan verschillende sporten (de Scheg is beschikbaar), creatieve activiteiten, denkspelen, vreemde
talen, houtbewerken, koken, techniek enz. enz. Wanneer de kinderen vrijuit kunnen kiezen voor onderwerpen
die hen interesseren gaan ze gemotiveerd aan de slag en wordt het een ervaring die niet snel vergeten zal
worden. Aanmelden via: e.postma@startnest.nl
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Videt Nieuws

Zie voor meer informatie over het Nijntje beweegdiploma de Videt bijlage.
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