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26 maart 2019
www.startnest.nl
www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouder(s), verzorger(s),
We hebben u in het weekeinde een mail gestuurd waarin we hebben aangegeven dat alle kinderen , van de
kleuters tot en met de bovenbouw, a.s. donderdag en vrijdag vrij hebben vanwege de ingelaste studiedagen.
Als u geen opvang heeft voor de kinderen, neem dan contact op met Anke de Graaf (directie@startnest.nl).
We doen dit omdat we tijd nodig hebben om de groep Malmok van Helen Ramler te verdelen over de andere
zeven groepen van de midden en bovenbouw. Omdat we deze groep waarschijnlijk tot aan de zomervakantie
moeten verdelen willen we dat met veel zorg en aandacht doen.
We hebben in de tussentijd al aanbiedingen van o.a.
ouders die als gediplomeerd onderwijsassistent kunnen
helpen. En we hebben al een sollicitatie van buitenaf voor
onderwijsassistent binnen.
We gaan donderdag alle puzzelstukken verbinden en dan
zorgen we ervoor dat we a.s. vrijdag aan het eind van de
middag u weer met een brief over de stand van zaken op
de hoogte brengen.
Ik bedank u, ook namens het team, van harte voor de
reacties die we van u krijgen via de mail of persoonlijk. Ook
nu krijgen we van velen van u steunbetuigingen. Dat
steunt ons zeer en het maakt het werk iets lichter.
En wilt u deze vacature delen in uw netwerk via Linkedin,
Facebook of Instagram?
Carolien Jonker afwezig
Carolien Jonker is vanaf verleden week donderdag niet op school vanwege verdrietige omstandigheden.
Haar vader is overleden!
De vader van Carolien was via Carolien zeer betrokken bij de school.
We wensen Carolien en haar familie een liefdevol afscheid.
En we zijn in ons hart bij hen in deze moeilijke tijd.
Carolien is daardoorl ook deze week nog afwezig zijn.

Hartelijke groet
Anke de Graaf
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De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
Dinsdag 26 maart (8:45-9:15 uur)
Themaopening feesten
Donderdag 28 maart en
Ingelaste studiedagen. De kinderen zijn vrij!
Vrijdag 29 maart
Vrijdag 5 april
Sponsorloop en schoolfeest
Dinsdag 9 april
Ontruimingsoefening
Vrijdag 12 april
Koningsspelen
Dinsdag 16 april
Groep 8 eindtoets
Donderdag 18 april
Groep 8 eindtoets
Vrijdag 19 april t/m
Meivakantie (inclusief Goede vrijdag, Pasen en
Zondag 5 mei
Bevrijdingsdag)
Schoolfeest en sponsorloop
Bij deze info treft u een bijlage over het schoolfeest “It’s all-in the mixxxxxx” en de sponsorloop.
De sponsorloop wordt gehouden op vrijdag 5 april om 15.00 uur voorafgaand aan het schoolfeest (15.30 –
18.30 uur).
Avondvierdaagse 2019
De avondvierdaagse is dit jaar van maandag 20 mei tot en met donderdag 23
mei. Ook al duurt het nog even voordat de avondvierdaagse gelopen wordt, de
kinderen kunnen zich tot en met donderdag 18 april via school inschrijven.
Bij dit info vindt u het inschrijfformulier als bijlage. We hopen op veel kinderen
die meelopen!! Daarnaast kunt u zich via dit formulier ook opgeven als
hulpouder.
Wanneer we genoeg hulpouders hebben, kunnen we elke avond een pauzemoment inlassen voor de kinderen
om iets te drinken en te eten.
Koningsspelen
Wauw wat hebben we veel hulpreacties gekregen voor de koningsspelen. Zoals het
er nu uit ziet kunnen de koningsspelen gewoon doorgaan!

Alvast super bedankt!
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Workshop Muziek Beleving (middenbouw)
De groepen 3/4/5 gaan genieten van een workshop Muziek Beleving.
Locatie: Johan de Wittlaan 83, 1421 XB Uithoorn.
De afstand is té groot om te lopen: Kunt u een groepje leerlingen vervoeren? Graag!
U kunt zich aanmelden via de stamgroepleider.
Kiekendief
Paradijsvogel
Oeroeboeroe
Malmok

27-3-2019
27-3-2019
29-3-2019
29-3-2019

9:15 – 10:15
10:45 – 11:45
9:15 – 10:15
10:45 – 11:45

Alvast bedankt
Het middenbouw team

Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo allemaal,
Wij zijn op de groep bezig met het thema Lente.
Afgelopen week hebben wij zaadjes gezaaid en
gekeken hoe de bloemen groeien. We hebben
tulpen geverfd met een vork en gedanst op de
muziek.
Nieuwsgierig naar hoe wij werken? Jullie zijn altijd
welkom om te komen kijken.
Groetjes Mariëlle en Linda
Peuteropvang 't Overstapje
’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)

Pagina 3 van 4

Nieuws van de Kika Row
Deze week komt Ingeborg even langs in de groep. Let op: nieuwe locatie voor de ergometerwedstrijd!
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