INFO - Nummer 28
9 april 2019
www.startnest.nl
www.facebook.com/tStartnest

___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers
We kijken terug op een zeer geslaagd schoolfeest. De weergoden waren ons goed gezind.
De sponsorloop en het feest in de school daarna waren zeer geslaagd.
De kinderen hebben allen een superprestatie geleverd met het aantal rondjes dat zij hebben gelopen. We
kunnen u nog niet precies vertellen wat de opbrengst is. Dat moet wachten totdat alle kinderen hun aandeel
hebben ingeleverd op school.
En het mag niet onvermeld blijven: de ouderraad heeft ook een superprestatie geleverd.
Zij hebben deze dag voor het grootste deel voorbereid en uitgevoerd.
Datzelfde geldt ook voor as vrijdag. Dan vieren we ‘s ochtends Koningsdag met de Koningsspelen.
Ook deze activiteit kan weer niet zonder de inzet van de ouderraad.
En natuurlijk kunnen we ook niet zonder de hulp van alle ouders die tijdens het feest en tijdens koningsdag
hun steentje bijdragen aan de feestvreugde! Ook aan u een groot “DANK U WEL!
Tevredenheidsonderzoek ouders
Als het goed is heeft u een link ontvangen om deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Het onderzoek
vindt plaats onder alle ouders. Per gezin is via de mail een link gestuurd om een vragenlijst in te vullen!
De opbrengsten van het onderzoek heeft meer waarde en betekenis als zoveel mogelijk ouders deze vragen
invullen.
Doel van het onderzoek
Het doel van het onderzoek is te achterhalen wat u van de school van uw kind(eren) vindt.
Wij willen onder meer van u weten wat u vindt van:
- het onderwijs,
- de algemene ontwikkeling van uw kind op school,
- de communicatie,
- de voorzieningen,
- de sfeer.
Als wij weten wat ouders van de kwaliteit van onze school vinden, kunnen wij immers gericht werken aan de
verbetering van de kwaliteit.
Heeft u de vragenlijst al ingevuld?
Nee.... dan graag doen!
Vul de vragenlijst in, deel uw kijk met ons..... en help zo om het samen beter te doen!
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Vacatures
De stand van zaken met betrekking tot de vacatures:
We voeren gesprekken met een aantal sollicitanten voor de functie van stamgroepleider. Zij hebben allen
gesolliciteerd voor het nieuwe schooljaar. Daarnaast zijn we ook in gesprek met een aantal sollicitanten voor
de functie onderwijsassistent. Zij kunnen mogelijk na de meivakantie starten.
We zoeken nog meer mensen die graag willen werken op ’t Startnest.
Daarom worden er aanstaande donderdag opnames gemaakt in de
school: We gaan een wervingsvideo maken.
Met als doel: De juiste kandidaten bereiken en laten zien wat werken
bij 't Startnest inhoudt.
We willen deze inzetten op de website en via sociale media.
Ik houd u op de hoogte van de voortgang!
Hartelijke groet
Anke de Graaf
De agenda
Agenda 2018-2019 – komende weken
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)
Maandag 6 mei
Luizencontrole
Dinsdag 7 mei 8:45-9:15 uur
Themaopening
Dinsdag 7 mei 10:30-11:30 uur
Praktisch verkeersexamen groep 7
Dinsdag 14 mei
Continurooster (lunch mee, lunchen met leerkracht
en 14:15 uur vrij)
Woensdag 15 mei
Open ochtend
Eindtoets groep 8
De komende week staat de eindtoets van groep 8 op het programma. Op
dinsdag 16 april en donderdag 18 april staat de toets op het programma. Al
sinds de invoering van de verplichte toets (en daarvoor als pilot) doet onze
school de toets Route 8 van A-VISION. Voor meer informatie:
https://route8.nl/
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Sponsorloop en schoolfeest

It’s all-in the mixxxxxx
Wat een fantastische middag op een mooie zonnige
dag.
De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan bij
de sponsorloop. We hopen al het sponsorloopgeld
z.s.m. te ontvangen, zodat we de cheque aan de
dierenambulance kunnen uitreiken.
Tijdens het schoolfeest waren er veel leuke
activiteiten te doen. Een speciale knutsel of een
echte doe activiteit. Het enveloppentrekspel was een
daverend succes. Alle sponsoren super bedankt voor
jullie fantastische prijzen!
We willen hiervoor alle hulpouders bedanken! En in
het bijzonder de dames van de ouderraad die dit
feest hebben voorbereid! Zonder jullie allemaal was
dit niet gelukt!
Koningsspelen
En door naar het volgende feest. Aanstaande vrijdag 12 april doen wij mee met de koningsspelen. We starten
deze dag met een ontbijt in de klas. Daarna openen we de koningsspelen gezamenlijk op het plein om
vervolgens allerlei leuke sportieve activiteiten rondom de school te spelen. Het is handig als uw kind een
beetje makkelijke kleding aan heeft dat tegen een stootje kan.
De kinderen hebben deze dag geen tussendoortje nodig.
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.
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D.O.C. Weekblad

binnenkort

Pagina 4 van 4

