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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,

Wij wensen u een gezond en kleurrijk 2019.
Het nieuwe jaar is inmiddels weer voortvarend van start gegaan.
De goede bedoelingen zijn nog net niet in de kast opgeborgen (ondanks mogelijke eerste rimpelingen in het
water). Namens het bestuur en team wens ik iedereen alle creativiteit toe die het mogelijk maakt om voor de
kinderen, maar ook voor de ouders en de teamleden een passende leeromgeving te blijven bieden. Een
gezond en inspirerend 2019!
De start van deze schoolweek in het nieuwe jaar is weer zoals vanouds.
Veel kinderen en ouders stonden alweer vroeg op de brug.
Klaar om weer te beginnen na twee weken vakantie.
We zijn gestart met een aantal nieuwe collega’s /stamgroepleiders.
We heten hen van harte welkom :
Angela Spanbroek en Cindy van Ruitenbeek.
Wij zijn zeer gelukkig met hun komst!
Daarnaast is er ook de verandering voor de kinderen in Buitelgans. Marlies en Carolien hebben deze
stamgroep nu samen onder hun hoede.
Zoals het nu is zijn er veel mensen in het team die hun werkdagen hebben verruild of hun aanstelling tijdelijk
uitgebreid hebben om de nog niet vervulde vacature voor een stamgroepleider op te vangen.
Ik ben het team dankbaar voor de wijze waarop zij deze situatie hebben opgepakt!
In onderling overleg en met groot respect voor elkaar.
Ik kan dit niet genoeg herhalen in deze tijd waarin we met elkaar voor de grote opgave staan om de kinderen
het onderwijs te geven waar zij recht op hebben. Ook in tijden van tekort aan collega’s.
We blijven optimistisch in het zoeken naar geschikte collega’s.
Zodra er nieuws is op dit vlak zullen we dit met u delen.
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Gelukkig kunnen we nog een collega begroeten: Bianca Kooij.
Zij komt ons versterken als vakleerkracht Expressie.
Zij stelt zich hieronder aan u voor.
De komst van Bianca is te danken aan de het feit dat we bij de start van het schooljaar
werkddrukverminderings gelden hebben ontvangen. Het team heeft daardoor de opdracht gekregen om met
elkaar te bepalen op welke wijze hun werkdruk verminderd wordt.
Zij hebben gekozen voor het aanstellen van een vakleerkracht expressie.
Na een aanloop van een paar maanden om de juiste collega te vinden hebben we nu de wens van het team
gerealiseerd. Bianca werkt twee dagen in de week. Zij is vandaag gestart. Zij is eerst aan het kennismaken met
de kinderen en de collega’s en het inrichten van een eigen lokaal voor het geven van haar lessen.
Zij zal na deze voorbereidende werkzaamheden starten met de lessen voor alle tien de groepen.
Zodra zij met de groepen gaat werken zal ik u weer op de hoogte brengen via deze info.
Oudercafé!
Ik nodig u samen met de ouderraad uit voor een Nieuwjaars Oudercafé!
U bent van harte welkom om samen met ons het nieuwe jaar in te luiden .
We bespreken wat ter tafel komt!
Tot morgen!
Hartelijke groet,
Anke de Graaf

Bianca stelt zich aan u voor
Hallo, mijn naam is Bianca Kooij en ik ga in januari op dinsdag en donderdag
beginnen als vakleerkracht expressie bij ‘t Startnest. Naast docent ben ik ook
beeldend kunstenaar en kunsthistorica hedendaagse kunst.
Ik woon in Woerden met mijn gezin dat bestaat uit mijn partner Harald,
2 dochters Feyouna, Bibianne en mijn zoon Yeelen. Naast schilderen en knutselen
ben ik dol op mooie films en dansen. In mijn vrijetijd bezoek ik graag musea en
culturele/muziekfestivals en wandel ik in de natuur.
Ik werk graag samen en dat is de reden waarom ik niet alleen werkzaam ben
binnen mijn atelier maar ook met scholen en organisaties werk aan
kunsteducatie. Mijn kennis en vaardigheden wil ik delen én een bijdrage leveren
aan de talentonwikkeling van kinderen, om hen te helpen hun persoonlijke doelen en dromen te kunnen
waarmaken.
Veel zin heb ik om samen met leerkrachten en de kinderen van ‘t Startnest te gaan onderzoeken hoe zij hun
talenten, creatief- denken en werken in hun dagelijks leven kunnen toepassen. Het Jenaplanonderwijs past
daarom heel goed bij mij en ik hoop op een goede samenwerking met zowel de collega’s, de leerlingen als de
ouders.
Ik kijk er naar uit om kennis met jullie te maken!
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Wijzer aan de Amstel
Beste ouder/verzorger,
Op 1 januari 2019 zijn de scholen van het Interconfessioneel basisonderwijs Uithoorn, de scholen van de
stichting katholiek onderwijs De Kwakel en de school van stichting Jenaplanonderwijs Uithoorn gefuseerd. Dit
betekent dat de school van uw dochter en/of zoon met ingang van 1 januari 2019 deel uitmaakt van de nieuwe
stichting “Wijzer aan de Amstel”.
Voor u, uw dochter en/of zoon en de medewerkers
gaat er niet zoveel veranderen. Het gebouw blijft
hetzelfde, de naam blijft hetzelfde, het
jenaplanconcept blijft hetzelfde en de medewerkers
die er nu werken blijven er ook na deze fusie
werken.
Toch gaat er achter de schermen wel het een en ander veranderen. De school van uw kind gaat deel uitmaken
van een grotere stichting die op een andere wijze is georganiseerd. De stichting “Wijzer aan de Amstel” is een
stichting met een toezichthoudend bestuursdeel en een uitvoerende bestuurder. De functie van de
uitvoerende bestuurder is officieel directeur-bestuurder. In de nieuwe organisatie is de directeur-bestuurder
de werkgever en controleren de toezichthouders of de directeur-bestuurder zijn werk goed doet. Zij zijn de
werkgever van de directeur-bestuurder. In de praktijk betekent dit dat u bij vragen, klachten of anderszins, te
maken gaat krijgen met een voor u nieuwe persoon, namelijk ondergetekende. Ik zal mezelf even aan u
voorstellen.
Mijn naam is Mogens Domela Nieuwenhuis Nijegaard. Mijn voornaam is Mogens,
dat is een Deense naam. Mijn familie komt oorspronkelijk uit Denemarken en ik ben
vernoemd naar mijn overgrootvader. Het “lastige” is echter dat Mogens wordt
uitgesproken als “Moons”. Mijn achternaam, Domela Nieuwenhuis, heeft een meer
historisch karakter, maar daar komt u snel genoeg achter als u hier even op Googelt.
Mijn derde achternaam gebruik ik eigenlijk nooit.
Ik ben een man van 50 jaar, heb een dochter van 8 die nu in groep 5 zit, en heb mijn
hele leven in de kinderpsychiatrie, het regulier- en het speciaal onderwijs gewerkt.
Eerst als leraar, toen als coördinator, daarna als adjunct-directeur, directeur,
clusterdirecteur, algemeen directeur en nu als directeur-bestuurder.
Onderwijs is mijn passie en ik heb dan ook een prachtige baan om samen met de directeuren en de teams het
onderwijs aan uw kind(eren) te mogen verzorgen. En dat voel en ervaar ik dan ook als een grote
verantwoordelijkheid. Goed onderwijs, didactisch, sociaal-emotioneel en pedagogisch, is essentieel voor de
verdere ontwikkeling van de kinderen die u aan ons toevertrouwt. Het is mijn taak om daar als directeurbestuurder leiding aan te geven.
Mijn bestuursstijl kenmerkt zich door vertrouwen, aandacht, transparantie, verantwoording en samenwerking.
Ik ben verantwoordelijk voor de gehele organisatie op bestuursniveau. In de praktijk betekent dit dan ook dat
de directeur van de school integraal verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school en dat u mij maar
een enkele keer zult zien of spreken. Bij alle zaken betreffende de school is en blijft Anke de Graaf dan ook uw
eerste aanspreekpunt.
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Ik zal wel geregeld op school langskomen voor het werkoverleg met Anke en zo nu en dan een kop koffie
komen drinken met het team.
Mocht u mij een keer willen spreken, dan is dat altijd mogelijk. Ik zal dan wel de directeur van de school op de
hoogte brengen alvorens ik met u het gesprek aanga. U kunt mij bereiken op: domela@wijzeraandeamstel.nl
Ik wens u, het mag nog, de allerbeste wensen voor 2019 toe, met vooral veel liefde in een goede gezondheid!
Met vriendelijke groet,
Mogens Domela Nieuwenhuis

De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
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)
Dinsdag 29 januari (8:45-9:15 uur)
Themaopening
Start nationale voorleesdagen op ’t Startnest
Vrijdag 1 februari
Voorleesontbijt (afsluiting nationale voorleesdagen)
Donderdag 7 februari
Continurooster (lunch mee, lunchen met leerkracht
en 14:15 uur vrij)
Dinsdag 12 februari
Rapporten
Donderdag 14 februari (14:30-15:15 uur)
Themasluiting
Donderdag 14 februari
Rapporten
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie

De ICT-webwinkel: Schoolspot.nl
Schoolspot is dé ICT-webwinkel exclusief
voor medewerkers en (ouders van) leerlingen in het basisen speciaal onderwijs. Met veel korting (tot wel 90%) kunt
u via schoolspot officiële software, clouddiensten,
hardware en andere ICT-gerelateerde producten bestellen. Er is keus uit ruim 200 artikelen van
gerenommeerde leveranciers als Adobe, Norton, McAfee, Microsoft en specifieke educatieve
softwareleveranciers.
APS IT-diensten sluit voor schoolspot overeenkomsten af met leveranciers. Door deze slimme overeenkomsten
en doordat uw basisschool al schoolovereenkomsten inclusief het recht voor thuisgebruik heeft afgesloten,
ontvangt u flinke onderwijskorting via schoolspot. Hiermee is schoolspot een dienst voor het onderwijs.

Pagina 4 van 6

KnA start muziekproject én jeugdorkest voor kinderen!
Muziekvereniging KnA is al een paar jaar zeer actief en succesvol met het muziekproject voor ouderen; de
Middelbare Muziek Meesters. Nu komt er een dergelijk project voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar,
gefinancierd met een donatie van de Lions Uithoorn.
Het project heet KnA Music Kids; de kinderen krijgen gedurende 20 weken les op een instrument tegen
gereduceerd tarief. Na 10 weken start ook het nieuw op te richten Jeugdorkest van KnA. De deelnemers aan
het project volgen de laatste 10 weken van de lessen ook de repetities van het Jeugdorkest.
Niets is zo leuk als samen muziek maken! Een instrument bespelen is leuk maar in een orkest spelen maakt het
echt nog veel leuker. Wanneer kinderen al muzieklessen volgen zijn ze ook van harte welkom in het
Jeugdorkest, dit orkest is voor kinderen tussen de 8 en 16 jaar. Het project wordt natuurlijk afgesloten met een
concert en vanaf september starten de nieuwe repetities dan weer.
De introductiemiddag van KnA Music Kids is op zondag 3 februari, vanaf 10 februari starten de lessen al!
Binnenkort volgt meer informatie m.b.t. de kosten etc. Houd de kranten, website en Facebook in de gaten.
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MOC ’t Kabouterhuis organiseert wederom samen met Spirit de oudertraining Triple P
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