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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders, verzorgers,
Studiedag 28 januari
Aanstaande maandag hebben de kinderen vrij.
Wij gaan deze dag met het team studeren op de volgende onderwerpen:
 De ochtend gaan de stamgroepleiders van de midden- en bovenbouw de gegevens van de citotoetsen die
de afgelopen twee weken zijn afgenomen met elkaar analyseren en daaruit conclusies trekken voor ons
onderwijsaanbod.
De onderbouw doet hetzelfde aan de hand van de leerlijnen voor het jonge kind.
We analyseren hoe de kinderen zijn gegroeid ten opzichte van het vorig toetsmoment of
observatiemoment in de onderbouw. Zo bepalen we welke kinderen meer of minder van het
onderwijsaanbod profiteren en hoe zij stappen in hun ontwikkeling zetten. En vervolgens hoe we daarop
weer ons aanbod kunnen afstemmen.
 De middag zoemen we nog verder in op:
- welke parels & puzzels liggen er dan voor de blokperiode in de driejarige groepen en de
onderbouwgroepen
- en hoe geven we het werken vanuit doelen dan vorm.
Dit in het kader van de begeleiding in ons ontwikkeltraject: de essenties van het Jenaplan vormgeven.
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Nieuwbouw de Scheg
Ik deel graag de plannen van de gemeente over de nieuwbouw van de Scheg met u.
De huidige Scheg wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw.
Kortom, goed nieuws.
Dit heeft de gemeenteraad eind 2017 besloten.
Het moment waarop de sloop en nieuwbouw start, is nu nog niet duidelijk.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente opdracht gegeven aan een architectenbureau om mogelijkheden voor
nieuwbouw van de Scheg te ontwerpen.
Dit bureau heeft nu drie sferen voor het nieuwe gebouw gepresenteerd.
Deze sferen zijn zeer verschillend en zullen een grote invloed hebben op onze schoolomgeving.
Vandaag heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Scheg omdat zij graag willen dat
omwonenden en belanghebbenden meedenken.
De uitnodiging *
In Zijdelwaard komen een nieuwe sporthal en buurtcentrum in één gebouw op de locatie van De Scheg. De
huidige Scheg en buurtcentrum ’t Buurtnest worden allebei gesloopt. Hoe het gebouw er uit komt te zien en
wat voor ruimtes er precies in komen, bepalen we graag samen met de huidige gebruikers en de
buurtbewoners. Wat wel vaststaat is dat de sporthal aan verschillende eisen zal voldoen voor sportwedstrijden
en gymonderwijs.
Dinsdag 22 januari is iedereen die ideeën heeft over de nieuwe Scheg welkom tijdens een inloopbijeenkomst
in de bestaande sporthal. Tussen 17.00 en 20.00 uur kunnen belangstellenden vrij inlopen. Er kan tijdens de
bijeenkomst onder meer gestemd worden over de sfeer van het nieuwe gebouw, mensen kunnen wensen
indienen voor de invulling van het buurtcentrum en ideeën achterlaten voor de ruimte rond het nieuwe
gebouw.
Als u zich eerst wilt inlezen of als u geen tijd heeft om vanmiddag/avond naar de Scheg te komen kunt u ook
via de site meedenken en stemmen.
https://www.uithoorndenktmee.nl/projecten+uithoorn/nieuwbouw+de+scheg/default.aspx
Hartelijke groet,
Anke de Graaf
*Tekst van de site uithoorndenktmee.nl

Pagina 2 van 4

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
Woensdag 13 februari
Plasticsoep project
Donderdag 14 februari (14:30-15:15 uur)
Themasluiting
Donderdag 14 februari
Rapporten
Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Voorjaarsvakantie

OuderRaad
Zoals jullie wellicht is opgevallen, hebben wij per 1 januari van dit jaar een nieuwe penningmeester. Na
jarenlange toewijding heeft Stephanie Huijgens het stokje overgedragen. Stephanie was onze steun en
regelaar voor alle financiële zaken. Hierdoor konden veel dingen geregeld worden wat ten goede kwam aan de
kinderen en activiteiten van school. We willen daarom Stephanie ontzettend bedanken voor haar inzet en
bijdrage!! En hierbij heten we Sintha welkom als nieuwe penningmeester van de or.
Vriendelijke groet,
Namen de hele or

-------------------------------------------------------------------------Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De Ouderraad (OR) staat graag klaar voor de kinderen! Dit doen wij door school te helpen met organiseren van
allerlei activiteiten, maar ook door deze activiteiten (deels) te financieren. Dankzij (uw!) ouderbijdrage hebben
de kinderen kunnen genieten van een prachtig Sinterklaas- en kerstfeest. En binnenkort staan het
Voorleesontbijt, de Koningsspelen en het verkleedfeest weer in het verschiet. We zijn elk jaar weer dankbaar
voor uw bijdrage, want zonder deze bijdrage zijn al deze extra activiteiten niet mogelijk! Daarom vragen wij uw
hulp in de vorm van een vrijwillige ouderbijdrage!
Zoals eerder vermeld in de info (13) is de OR overgestapt op het digitale betaalsysteem van
WIS Collect. Dat betekent dat u per mail wordt benaderd en toegang krijgt tot uw eigen
ouderportaal. Hierin kunt u zelf bepalen hoe u wilt betalen. U kunt de bijdragen overboeken
of via iDeal betalen. Tevens kunt u aangeven of u in termijnen wilt betalen of in één keer. De
mail met factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage van € 38, - per kind kunt u rond 28 januari
2019 verwachten.
Namens de kinderen bedankt!
Sintha Sie (Penningmeester Ouderraad vanaf 1 januari 2019)
Voor vragen kunt u mailen naar pmorstartnest@gmail.com
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
Ook wij van 't Overstapje zijn begonnen met thema
bouwen.
De kinderen vinden het geweldig. Ze lopen rond met
verfkwasten en bouwhelmen.
Tussendoor luisteren we naar het verhaal van "Een
huis voor Harry".
Nieuwsgierig, onze deur staat altijd open.
Groet,
Solidoe Peuteropvang '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)
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