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Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
De aankomende twee weken staan in het teken van de Cito toetsen.
De kinderen, vanaf groep 3 hebben in de ochtend toetsen en in de middagen worden alle
kinderen getoetst op hun AVI niveau.
Deze toetsweken hebben enige invloed op de gebruikelijke gang van zaken in school.
Het betekent bijvoorbeeld dat we de verjaardagen deze weken aan het eind van de
middag vieren.
We hebben maandag 28 januari een studiedag. We benutten deze dag om de toets
resultaten te analyseren en evalueren.
Door de analyse krijgen we nog meer zicht op de kwaliteit van ons onderwijs.
We gebruiken deze analyse en evaluatie, naast de gegevens die we hebben van de
toetsing en de overige informatie van het leerlingvolgsysteem, bij het plannen van het
onderwijs voor de komende periode.
Social Media
Deze week bleek dat een grote groep kinderen in de school in het weekeinde in een appgroep verzameld
waren. Op zich kan dat geen kwaad.
Maar als ongepaste tekst en foto’s geplaatst worden op de app is voor ons een signaal om in actie te komen.
Deze app groepen van de kinderen onderling bestaan en al eerder constateerden we dat het taalgebruik van
sommigen voorbij het betamelijke gaat. We zijn dus met regelmaat met de kinderen hierover in gesprek en
geven daar ook op gezette tijden speciale lessen voor.
Door dit incident spreken we in de groepen vanaf de middagbouw de komende week (en daarna met
regelmaat terugkerend) met de kinderen over hoe om te gaan met social media.
Gesprekken over de do’s en dont’s in omgaan met social media.
We geven de kinderen in ieder geval mee dat zij naar u moeten komen met berichten die zij niet fijn vinden.
En met u moeten overleggen hoe te handelen.
Daarnaast geven we ze ook aan dat zij de groep dan kunnen verlaten.
Ik heb hieronder een link waarin u adviezen kunt vinden over hoe om te gaan met uw kinderen en hun gebruik
van social media.
Want hoe zorgt u ervoor dat het mediagebruik van uw kind(eren) leuk én veilig is? Hoe pak je dat thuis aan?
Praten met uw kind over mediawijsheid kan lastig zijn. Op deze website vind u tips en links naar betrouwbare
partijen die u verder kunnen helpen. Met deze sites en
materialen kunt u aan de slag:
https://www.mediawijsheid.nl/ouders/
Hartelijke groet
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
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

Medezeggenschap
Zoals u in een eerdere brief heeft kunnen lezen, zijn we op zoek naar twee nieuwe leden voor de
oudergeleding van de MR. Ron Andriessen gaat de MR verlaten om zitting te nemen in de GMR.
De GMR is de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van het bestuur ‘Wijzer aan de Amstel’ waar
‘t Startnest sinds 1 januari toe behoort. Paulien Dubelaar zal ook de MR binnenkort gaan verlaten, nadat haar
opvolging goed is ingewerkt.
Eind januari willen wij daarom verkiezingen uitschrijven voor deze vacatures. Mocht u geïnteresseerd zijn, of u
direct kandidaat willen stellen, dan kunt u een mail sturen naar MR@startnest.nl.
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