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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Deze laatste week voor de kerstvakantie heeft een vol programma voor de
kinderen en het team.
De kerstmusical gaat woensdag om elf uur in première voor u als ouders en
opa’s en oma’s.
De kinderen zien de musical tijdens het kerstfeest dat om 17.00 uur start.
Donderdag is de laatste schooldag van dit jaar. We kijken terug op een bewogen
jaar waarin we afscheid hebben genomen van Judith. Een verlies dat we nog elke
dag voelen. We dragen haar met ons mee in alle activiteiten die we doen.
We nemen ook afscheid van een aantal collega’s die ons zeer dierbaar zijn.
Vele jaren hebben zij hun bijdrage geleverd aan een fijne schoolloopbaan voor de kinderen van ’t Startnest.
Het zijn collega’s waar we op konden bouwen.
Sabine Heesters is augustus 2009 gestart als stamgroepleider bij ons op school. Ruim 9 jaar heeft zij voor de
onderbouw haar liefde, kennis en talent voor de jongsten in onze school ingezet. Haar kennis en ervaring met
het werken met jonge kinderen is groot. Zij heeft een groot hart voor alle kinderen en geeft hen de veiligheid
en het vertrouwen dat zij nodig hebben om tot bloei te komen. Door haar inzet is de samenwerking met de
peuterspeelzaal ‘t Overstapje versterkt.
Karin Beijens is gestart in augustus 2008 als zij-instromer. Zij is zeer betrokken bij de kinderen en heeft een
analytische kwaliteit die zij ook inzet in de klas en in het team. Zij kent de kunst van werken en studeren
tegelijk. In de afgelopen jaren heeft zij haar master pedagogiek gehaald. Deze kennis heeft zij in de school
ingezet.Daarmee heeft zij in het kader van kwaliteitsbeleid veel input gegeven bijvoorbeeld ook over het
werken vanuit doelen. Zij is ook onze voortrekker in de werkgroep voor Hoogbegaafdheid. Daarin zullen we
haar scherpe geest en duidelijke visie zeker gaan missen.
Marije van Kortenhof is bij ons komen werken in januari 2008. Marije is een rots in de branding voor de
kinderen, ouders en ons. Zij heeft engelengeduld met de kinderen, is warm en vriendelijk naar de kinderen. Zij
heeft deze kwaliteiten ook in het team laten stralen. Zij is een loyale collega die haar hand niet omdraait voor
een extra klusje als ze daarmee de ander van dienst kan zijn.
We zijn hen alle drie dankbaar voor wat zij hebben betekend voor de kinderen, de ouders en collega’s van
’t Startnest.
Ik wens hen alle drie een goede start van het nieuwe jaar dat begint met nieuwe uitdagingen in het werk!
Veel geluk en ik hoop dat zij op de nieuwe werkplek hun talenten en aspiraties tot volle uitdrukking kunnen
laten komen.
Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe collega’s die we verwelkomen in ons team.
Cindy en Angela als stamgroepleiders stellen zich in deze info voor.
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We hebben gisteren het genoegen gehad om een vakleerkracht expressie te kunnen aanstellen.
Zij start na de kerstvakantie. Zij stelt zij zich in de eerste info van het nieuwe jaar aan u voor.
Zij gaat 2 dagen per week werken en geeft dan alle groepen 1 uur in de week expressie.
De pijlers onder haar werkwijze zijn onderzoek, creëren en reflecteren naast samenwerken en presenteren.
Daarnaast is zij als vakleerkracht een sparringpartner voor de stamggroepleiders. Voor inspiratie in hun eigen
lessen op het gebied van beeldende kunsten en expressie.
Groepsbezetting na de kerstvakantie.
We hebben u verleden week een extra bericht gestuurd over de groepsbezetting na de vakantie.
Uw reacties waren zeer hartelijk en we zijn blij met uw steun voor de gekozen opties.
Veel veranderingen voor de kinderen en voor u.
Dat realiseer ik mij terdege.
Het is van belang dat we hierover in contact blijven met elkaar.
Mocht u vragen hebben, kom dan bij mij langs.
Besturenfusie.
En het is bijna ook zover dat we officieel gaan fuseren met het ICBO en de SKOK.
Na de vakantie zijn we onderdeel van een grote bestuurlijke gemeenschap:

Parkeren bij de parkeerplaatsen.
Als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, wilt u dan uw auto parkeren bij de parkeerplaatsen?
Steeds vaker gebeurt het dat de kinderen met de auto tot voor ingang van de Scheg worden afgezet. Het
wordt daardoor gevaarlijk voor de kinderen die daar lopend naar school komen. Om te voorkomen dat er
ongelukken gebeuren wil ik u dringend verzoeken om de auto te parkeren in de parkeervakken voor de Scheg!
Namens de kinderen: heel hartelijk dank daarvoor.
Instructiegroepen in de middenbouw.
Na de vakantie gaan we de instructie voor de groepen 3 aanpassen.
De kinderen van groep 3 hebben de eerste fase van het aanvankelijk leesonderwijs bijna achter de rug. We
willen graag de groep 3 als instructiegroep voor het aanvankelijk leesonderwijs voortzetten. De uren van
Hannelore als IB-er en van Margot als RT-er moeten nu ook meer worden ingezet in de begeleiding van de
kinderen in de gehele school. Daardoor gaan we na de vakantie door met instructiegroepen 3 maar met een
aanpassing in de verdeling.
Dat ziet er als volgt uit:
Ma t/m do van 9.00 tot 10.15:
 Margot en Hannelore om en om groep 3
 Cindy en Chantal groep 3
 Joke groep 4
 Carolien en Marlies groep 5
Met hartelijke groeten,
Anke de Graaf
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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
Maandag 7 januari
Luizencontrole
Dinsdag 8 januari
Thema opening Nieuwjaarswens
Woensdag 9 januari 8:45-10:00
Oudercafé Nieuwjaar
Maandag 14 januari t/m vrijdag 25 januari
Cito/LVS toetsen
Maandag 28 januari
Studiedag (kinderen zijn vrij)

Kerstviering
Alle kinderen (ook de spelers in het kerstspel) worden woensdag 19 december vanaf 16.45 uur in hun klas
verwacht met het gerecht voor het kerstdiner. De deuren sluiten om 17.00 uur waarna het feest gaat
beginnen. Het feest is ‘s avonds alleen voor de kinderen en de leerkrachten. Alle ouders die willen komen
kijken zijn van harte welkom op woensdag om 11.00 uur.
Voor de ouders organiseert de OR woensdagavond vanaf 18.30 uur een hapje en een drankje op het
schoolplein. Dan zijn alle ouders van harte welkom! We vragen om niet voor 19.00 uur naar binnen te gaan,
zodat de kinderen in alle rust van hun diner kunnen genieten.
De avond eindigt voor de kinderen om 19.00 uur. Daarna mogen alle ouders hun kinderen ophalen.
Hartelijke groet
’t Startnest team

Afscheid Marije, Karin en Sabine
Donderdag is de laatste werkdag van Marije, Karin en Sabine. Zij nemen op donderdagmiddag afscheid van de
kinderen van hun groep. Ouders die nog even persoonlijk gedag willen zeggen, zijn woensdagavond na het
kerstdiner of donderdagmiddag vanaf 15.15 uur van harte welkom in de stamgroep.
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Even voorstellen
Hoi hoi,
Yes!...na de kerstvakantie mag ik gaan lesgeven in groep 6/7/8… wie ik ben, vertel ik je in
het kort.
Ik ben Angela Spanbroek, 40 jaar geleden geboren in Enschede, maar ik heb nu al jaren mijn
huis in Uithoorn staan. In dat huis woon ik samen met mijn man en onze 2 dochters, Demi
10 jaar en Isa van 8 jaar.
Wanneer ik niet druk met mijn gezin of werk bezig ben, kun je mij vinden bij de
musicalvereniging, ben ik thuis aan het knutselen/frutselen of ben ik met vriendinnen op
pad…. Ik ben dus dol op gezelligheid en creatief bezig zijn.
Mijn werk bestaat uit heel veel verschillende dingen, zo geef ik niet alleen les binnen het (speciaal)
basisonderwijs maar ontwikkel ik ook leerzame producten, geef ik trainingen aan kinderen en leerkrachten en
mag ik studenten begeleiden om het mooie beroep van leerkracht onder de knie te krijgen.
Het voelt voor mij als een eer om binnen deze leuke school actief te mogen zijn, ik heb er dan ook veel zin in
om na de kerstvakantie te starten.
Voor nu eerst allemaal genieten van de vakantie en de feestdagen, maak er allemaal een mooie/bijzondere tijd
van!
Groetjes Angela

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Ik ben Cindy en samen met mijn man heb ik 3 kinderen Milou (0 jaar), Camille (1 jaar) en
Phileine (3 jaar). Na de kerstvakantie ga ik op de maandag en dinsdag werken in de groep
Paradijsvogel. Daarbij ga ik werken met Chantal, die op de andere dagen werkzaam is in de
groep. Ik heb al even in de groep kunnen kijken en ik heb al gelijk gezien dat de kinderen vol
enthousiasme en gedrevenheid aan de slag gaan.
Inmiddels werk ik zo’n 10 jaar met veel plezier als leerkracht in het basisonderwijs. In deze 10
jaar ben ik er achter gekomen dat het Jenaplan onderwijs het best bij mij pas. Intrinsieke
motivatie aanwakkeren is waar het voor mij om gaat. Een fijne sfeer in de groep, mooie en
goede lessen en rust en structuur zijn factoren die daar aan bijdragen, zodat de kinderen met plezier naar
school gaan.
Tot na de vakantie!
Groetjes,
Cindy
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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

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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De bibliotheek op school - nieuwsbrief
Sinterklaas is inmiddels het land weer uit, wat betekent dat de kerstspullen van zolder gehaald kunnen
worden. De knusse lange avonden nodigen uit om lekker (voor) te lezen. Voor kinderen die lezen lastig vinden
hebben we een prachtig vernieuwd Makkelijk Lezen Plein in de bieb, waar het kiezen van leuke boeken een
stuk makkelijker wordt gemaakt.
En wist je dat het ook zinvol is om aan de slag te gaan met digitale boeken en apps? Welke apps zijn dan goed
bruikbaar? Klik hiervoor op de link naar onze nieuwsbrief en je krijgt –naast extra veel boekentips- meer
informatie.
Met vriendelijke groet van het Educatieteam van de Bibliotheek Amstelland,
Maarten, Marjolein, Annemieke en Connie

Nieuwe ouder- en kindadviseur voor ‘t Startnest
Mijn naam is Anne van Dijk en ik ben Ouder- en kindadviseur in Uithoorn en de
Kwakel.
Voor al uw vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen kunt u
kosteloos terecht bij de Ouder- en kindadviseur.
Voor wie:
Ouders
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke leeftijd vraagt
weer andere vaardigheden van ouders. Veel ouders lopen tijdens het opvoeden
tegen vragen aan of merken dat zij als ouders onderling het niet altijd eens zijn over de opvoeding. Als Ouderkindadviseur zoek ik graag met u mee naar antwoorden op uw vragen. Indien nodig kan ik u helpen bij het
vinden van passende hulp of de juiste verwijzing.
Hoe komt u in contact met de Ouder- en kindadviseur?





U kunt telefonisch rechtstreeks contact opnemen via 06- 30 77 8552
U kunt uw vraag mailen naar a.van.dijk@meeaz.nl
U kunt langskomen op het inloopspreekuur op het Startnest
We kunnen samen een afspraak maken bij u thuis, op school of bij mij op kantoor

Opvoedspreekuur Ouder- en kindadviseur op het Startnest:
Vanaf 4 februari 2019 ben ik op de maandag in de even weken van 14.30 tot 16.00 uur op het Startnest voor
mijn inloopspreekuur (behalve tijdens de schoolvakanties en feestdagen). Ik zit dan in de lerarenkamer of in de
ruimte van de intern begeleider.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
Ook wij ‘t Overstapje maken van de laatste dagen voor
kerst het erg gezellig, overal lichtjes en kerstboom en
gezelligheid.
Donderdag gaan we kerstvieren met de ouders erbij, en
daarna is het vakantie.
Wij wensen iedereen fijne dagen en een
spetterend nieuw jaar.
Solidoe PO ‘t Overstapje
Linda en 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)

Overblijf – kerststukjes maken
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