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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kop is eraf, schooljaar 2020/2021 is begonnen! Met het team hebben we vorige week een goede start
gemaakt met verschillende trainingen en overleggen, we waren er echt klaar voor om de kinderen weer op
school te zien. Fijn dat we gisteren (bijna) iedereen weer konden begroeten. De stamgroepen hebben ook een
goede dag gehad, er klonken zeer positieve geluiden tijdens en na school.
Ook fijn om te zien dat de coronamaatregelen al veelal worden nageleefd. Mocht u de mail van 12/08 over het
hoofd hebben gezien, wil ik u vragen deze nog eens terug te lezen, zodat we hier allen op een veilige manier
kunnen zijn. Onderbouwouders mogen op het plein om hun kind te brengen, maar we willen hen vragen
buiten het vak (getekend op de grond) te blijven zodat er voldoende afstand blijft tussen hen en de
stamgroepleiders. Al deze maatregelen zorgen er helaas ook voor dat ik u niet bij de deur kan begroeten. Ik sta
(zo goed als) iedere dag op het schoolplein, schroom niet om even een praatje te maken zodat we elkaar leren
kennen. Om de kinderen en de stamgroepen te leren kennen, zal ik de komende weken op verschillende
momenten meelopen met de groepen. Op deze manier weet ik vast snel wie wie is en hoe er in de groepen
wordt gesproken, gespeeld, gewerkt en gevierd.
In de laatste week van de vakantie hebben we als team twee trainingen gevolgd over nieuwe methodes. We
zullen met rekenen overstappen naar de nieuwe versie van “Wereld in Getallen”, een methode waar we de
afgelopen jaren ook mee hebben gewerkt. Deze methode geeft ons de kans de kinderen goed te kunnen
volgen en biedt de kinderen de kans aan diverse vaardigheden te kunnen werken. De kinderen vanaf groep 5
zullen hun rekenwerk veelal digitaal verwerken. Een dezer dagen zullen we namelijk een groot aantal
Chromebooks ontvangen en in gebruik gaan nemen op ’t Startnest. Op deze manier kunnen we de digitale
mogelijkheden in ons onderwijs meer benutten en hier kijken we enorm naar uit. We starten ook met een
nieuwe methode voor wereldoriëntatie, “Faqta”. In deze methode worden vakken als aardrijkskunde en
geschiedenis geïntegreerd aangeboden. We blijven gewoon thematisch werken zoals we gewend zijn, maar
kunnen nu gebruik maken van prachtig, nieuw (digitaal) materiaal. Ook hier zal veel gebruik worden gemaakt
van de Chromebooks.
In deze info leest u in ieder geval belangrijke informatie over de startgesprekken, instructiegroepen, de te
starten derde onderbouwgroep en stellen de nieuwe teamleden zich voor.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Startgesprekken
In de kalender heeft u kunnen lezen dat op dinsdag 1 en donderdag 3 september startgesprekken gepland
staan. Helaas hebben wij voor het team een zogeheten dubbele boeking, want op 3 september is er ook een
studiemiddag en dan lukt het niet om de startgesprekken te doen. Dit betekent dat de startgesprekken op
donderdag 27 augustus en dinsdag 1 september zullen plaatsvinden, excuses voor het ongemak. Aanstaande
donderdag krijgen de kinderen een uitnodiging mee voor de gesprekken, daarop staan de datum en tijd
waarop u verwacht wordt deel te nemen aan het startgesprek met de stamgroepleider(s). Deze gesprekken
worden digitaal gedaan, u ontvangt een uitnodiging voor een Zoomgesprek.
In de separate bijlage van dit bericht vindt u een formulier met daarin een aantal vragen als leidraad voor het
gesprek. We leren het kind graag beter kennen door uw informatie. We willen u vragen het gesprek aan de
hand van dit formulier voor te bereiden. Bij voorbaat dank.
Instructiegroepen
In de laatste info voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat we met instructiegroepen gaan werken. Dit
betekent dat de kinderen uit de midden- en bovenbouw een aantal momenten in de week uiteen gaan om
instructie op niveau te krijgen. De kinderen zitten dan samen met kinderen uit bijvoorbeeld groep 3 of groep
7/8. Op deze manier kan er meer tijd besteed worden aan een gedegen instructie wat betreft de vakken
rekenen, taal en spelling. De stamgroep kan daarna weer op volle kracht werken tijdens de verwerking van de
lesstof, waar de leerkracht dan ook tijd heeft de kinderen te begeleiden. De middenbouwgroepen hebben vier
momenten op maandag tot en met donderdag, direct aan het begin van de dag tot aan de kleine pauze (10
uur). De bovenbouwgroepen hebben drie langere instructiemomenten, start van de dag tot aan de kleine
pauze, op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag doen zij nog een kort instructiemoment om 10:30
uur. Vorige week hebben de stamgroepleiders gezamenlijk een weloverwogen indeling gemaakt voor de
groepen. In onderstaand overzicht leest u welke stamgroepleiders aan welke groep instructie geven en waar
zij dat doen. Uiteraard vindt er structureel overleg plaats tussen de collega’s in de bouw, zodat er op een
adequate manier begeleiding geboden kan worden in de stamgroep én in de instructiegroep.
Middenbouw
Groep 3A in lokaal Oeroeboeroe:
Groep 3B in lokaal Kiekendief:
Groep 4/5 in lokaal Paradijsvogel:
Groep 5 in instructielokaal boven:

Hannelore Pomstra & Yvonne Graafsma
Stefanie Austen-Kuiper
Robin Kramer & Chantal Pronk
Carolien Jonker & Marlies Haanstra

Bovenbouw
Groep 6 in lokaal Luistervink:
Groep 7 in lokaal Maraboe:
Groep 7/8 in lokaal Konartel:
Groep 8 in lokaal Knijsterbek:

Rianne Oosterbeek & Avi de Winter
Tanja Molling & Josijn Settels
Ella Postma & Angela Spanbroek
Tanja Wijnands & Ingeborg Veltman
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Derde onderbouwgroep
Wellicht heeft u in de zomervakantie al een vacature voorbij zien komen. We willen namelijk graag een derde
onderbouwgroep starten. Voor de zomervakantie hebben we nog een aantal nieuwe aanmeldingen ontvangen
en daardoor lopen de aantallen in de onderbouwgroepen snel op. Om te voorkomen dat de groepen te vol
worden en we straks geen nieuwe kinderen meer kunnen plaatsen, starten we graag zo snel mogelijk met een
derde onderbouwgroep. Mocht u nog mensen in uw netwerk hebben die mogelijk geïnteresseerd zijn om op ’t
Startnest te komen werken in de onderbouw, dan kunt u hen attenderen op de vacature die op de site staat.
Bij voorbaat dank.
Een derde onderbouwgroep is wat anders dan een instroomgroep. Zodra we met de derde onderbouwgroep
kunnen starten, zullen we alle huidige onderbouwleerlingen herverdelen over de drie groepen. Op deze
manier kunnen we werken met drie volwaardige stamgroepen met kinderen in groep 1 én 2 en kunnen we
bouwen op de kracht van de stamgroep. Ik begrijp dat dit even lastig kan zijn, maar ervaring leert dat de
kinderen zo gewend zijn. We zullen uiteraard zorgdragen voor een evenwichtige verdeling en gedegen
overdracht.
Het zou kunnen zijn, om de start van de derde groep niet te lang op zich te laten wachten, dat we zullen
starten met een tijdelijke stamgroepleider via een uitzendbureau. We zullen dan blijven zoeken naar een vaste
kracht. Op dit moment is dit nog niet het geval, maar ik houd alle opties open en communiceer hier graag op
transparante wijze over. Mocht er meer bekend zijn, hoort u dit uiteraard zo spoedig mogelijk.
Nieuwe gezichten op ‘t Startnest
We starten het jaar met een aantal nieuwe stamgroepleiders. In deze nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor.
Kiekendief
Stefanie Austen-Kuiper
Stamgroepleider Kiekendief (ter vervanging van Joke Woerde) maandag t/m donderdag
Beste ouders en leerlingen van ’t Startnest,
Als nieuwe stamgroepleider van MB-groep Kiekendief, laat ik iedereen
graag weten heel veel zin te hebben in dit mooie nieuwe schooljaar.
Mijn naam is Stefanie Austen-Kuiper, 42 jaar, getrouwd en moeder van 3
kinderen. Inmiddels ben ik ongeveer 20 jaar werkzaam in het onderwijs.
De afgelopen 9 jaar heb ik, samen met ons gezin, gewoond en gewerkt op
Sint Maarten-Ned. Antillen en in Suriname, en werkte daar als
groepsleerkracht, intern begeleider en als directeur.
Sinds 6 weken wonen wij weer in Nederland. Zelf heb ik als kind ook op ’t Startnest gezeten en kijk ik met veel
plezier terug op mijn schooltijd. Ik hou van reizen, lezen en ga graag naar dansvoorstellingen kijken.
Ik kijk ernaar uit om iedereen te mogen ontmoeten!
Groeten van Stefanie
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Luistervink
Avi de Winter
Stamgroepleider Luistervink woensdag-donderdag-vrijdag
Vanaf 17 augustus tot en met 9 oktober 2020
Mijn naam is Avi de Winter. Tot aan de herfstvakantie ben ik op de
woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam als stamgroepleider bij de
Luistervinken. Ik kijk er ontzettend naar uit om er een gezellige én leerzame
periode van te maken met uw kind. Via deze weg wil ik mij graag aan u
voorstellen. Ik ben 27 jaar oud, woon samen met mijn vriendin in Utrecht en
ben naast leerkracht ook ondernemer.
Met mijn reisorganisatie, Ski Like a Pro, organiseer ik wintersportreizen op
maat voor families, verenigingen en bedrijven. In de winter ben ik vanaf
december tot eind april in de Alpen te vinden om deze reizen te begeleiden
en voor het geven van Ski en Snowboardlessen. Buiten de wintermaanden
sta ik met veel plezier part-time voor de klas. In mijn vrije tijd houd ik van
lekker koken en ben ik het liefst op het water aan het kitesurfen of
wakeboarden.

De afgelopen jaren heb ik op verschillende scholen een periode in de bovenbouw ingevallen en het afgelopen
jaar heb ik op Jenaplanschool 't Bontenest in Maarssen gewerkt, waar tevens jullie nieuwe directrice Roxan
werkzaam was. Daar ben ik ontzettend fan geworden van het Jenaplanonderwijs. Toen Roxan mij vroeg of ik
na de zomer beschikbaar was om op 't Startnest aan de slag te gaan, leek me dat direct een ontzettend leuke
uitdaging. Ik vind het belangrijk dat kinderen bij mij in de klas zichzelf kunnen zijn, zich zowel met de leerstof
als als mens ontwikkelen en er goede gesprekken gevoerd worden. Schroom niet om mij een mail te sturen of
om mij aan te spreken als er vragen zijn, er iets speelt of als je gewoon een praatje wilt maken.
Groetjes, Avi
Lesley Achten
Stamgroepleider Luistervink woensdag-donderdag-vrijdag
Vanaf 19 oktober 2020
Mijn naam is Lesley Achten en ik ben 33 jaar. Tijdens de pabo is mijn liefde
voor Jenaplanonderwijs ontstaan en na de pabo ben ik op een
Jenaplanschool gaan werken als stamgroepleider. Nadat ik 8 jaar mijn eigen
middenbouwstamgroep heb gehad, kreeg ik de studeerkriebels. Ik heb de
master Pedagogiek gedaan en ben gaan werken als intern begeleider. Een
kort uitstapje naar Jeugdbescherming heeft mij doen beseffen waar mijn
hart daadwerkelijk ligt en dat is in het onderwijs, tussen de kinderen, bij
jullie dus! Ik besef hoe waardevol het is om een belangrijke rol te mogen
spelen in jullie levens en jullie elke dag te mogen ontmoeten op school. Ik
kan dan ook niet wachten om bij jullie in de bovenbouw te komen werken
als stamgroepleider en de kennis en ervaring die ik tot nu toe heb
opgedaan te gebruiken in mijn nieuwe baan.
Ik kijk er naar uit om jullie te leren kennen! Tot in oktober!
Groetjes, Lesley

Pagina 4 van 11

Maraboe
Tanja Molling
Stamgroepleider Maraboe maandag-dinsdag-woensdag
Mijn naam is Tanja en ik ben 51 jaar. Sinds 10 jaar woon ik samen met mijn twee
zoons en twee katten in Uithoorn waar we het prima naar onze zin hebben. Ik hou
erg van wandelen in de natuur, yoga en zwemmen maar ik vind het ook heerlijk om
samen met mijn jongste zoon naar detective series te kijken. Ik zit in het tweede jaar
van de zij-instroomopleiding en hoop deze dit schooljaar af te ronden. Ik heb al
kennisgemaakt met de kinderen van Maraboe en heb heel veel zin om met deze
toppers en mijn collega Josijn het schooljaar te beginnen!

Instructiegroep 3
Yvonne Graafsma
Instructiegroep 3 maandag & woensdag
Hallo, mijn naam is Yvonne. Ik geef twee ochtenden per week instructie aan
groep 3. Voor mij is ‘t Startnest vertrouwd en nieuw tegelijk. Het voelt vertrouwd
omdat mijn kinderen hier hebben gezeten en ik als stamgroepleider een aantal
jaar in de middenbouw heb gewerkt. Tegelijkertijd voelt het nieuw, omdat ik nu
buiten het basisonderwijs werk en ik dus weer even moet wennen aan het
lesgeven. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik me snel weer helemaal thuis zal
voelen op school.
Groet
Yvonne
Agenda

Maandag 24 augustus
Dinsdag 25 augustus
Donderdag 27 augustus
Maandag 31 augustus 14:30-16:00
Dinsdag 1 september
Donderdag 3 september vanaf 11:45
Maandag 14 september 14:30-16:00
Woensdag 16 september 20.00 uur
Donderdag 17 september

Agenda 2020 - 2021
Schoolfotograaf
Themaopening (alleen voor kinderen en team)
1e OR vergadering
Startgesprekken
Ouder- en kind adviseur aanwezig
GGD screening groep 7
Startgesprekken
Studiemiddag. Kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur
Ouder- en kind adviseur aanwezig
Jaarvergadering OuderRaad via Zoom
Ontruimingsoefening
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Benodigdheden voor de midden- en bovenbouw
De leerlingen hebben de volgende materialen nodig:
 Ook dit schooljaar hebben de leerlingen in de bovenbouw weer een goede pen nodig. In de middenbouw
krijgen de kinderen, zodra ze daar aan toe zijn, een vul- of rollerpen van school. Wanneer deze stuk is of
kwijt dan verwachten we dat er voor goede vervanging wordt gezorgd. Op school bieden wij de
mogelijkheid een goede vulpen of rollerpen tegen kostprijs (€3,00) te kopen. De benodigde inktpatronen
zijn op school aanwezig.
 Alle andere benodigde materialen zoals: kleurpotloden, stiften, lijm, plakband, gum, liniaal e.d. zijn op
school aanwezig en mogen de kinderen niet meer zelf meenemen. Ook een etui is niet nodig.
 Voor de gymnastieklessen hebben de kinderen sportschoenen, een shirt en een broek nodig. Wat betreft
deodorant mogen de kinderen alleen rollers of sticks gebruiken.
 Gymtijden: zie hierna
Gymtijden
Groep 3 t/m 8 heeft twee keer per week gymnastiek in Sporthal “De Scheg”. De lessen duren 45 minuten.
De kinderen moeten op die dag het volgende bij zich hebben:
 sportbroek en shirt of gympak
 sportschoenen (geen zwarte zolen)
 eventueel een handdoek
Oeroeboeroe
Paradijsvogel
Kiekendief
Luistervink
Maraboe
Knijsterbek
Konartel

Maandag
Woensdag
Maandag
Woensdag
Maandag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

13:30 uur
10:15uur
14:15 uur
11.45 uur
13.30 uur
11:00 uur
12:45 uur
09.15 uur
08:30 uur
10:15 uur
09.15 uur
11:00 uur
12:45 uur
08:30 uur

Carolien
Madelon
Sanneke
Madelon
Sanneke
Madelon
Sanneke
Sanneke
Madelon
Sanneke
Madelon
Sanneke
Ella
Sanneke

De onderbouw maakt voor de lichamelijke oefening voorlopig nog gebruik van sporthal “De Scheg” maar dan
in een eigen speellokaal. Bij mooi weer spelen de kleuters buiten. Wil je de kleuters gymschoenen (met
klittenband) en een gymbroek of gympak meegeven? Alle kleuters hebben aan de kapstok een eigen gymtas
waar deze spullen in bewaard worden.
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Nieuwe Ouderraad leden gezocht
Elk schooljaar organiseert de ouderraad (OR) diverse evenementen in en rondom school.
Denk hierbij aan Sint en Kerstviering, Voorleesontbijt, Verkleedfeest, Schoolfeest en de Koningsspelen.
Wij zoeken enthousiaste ouders die ons OR team willen versterken. Die het leuk vinden om betrokken te zijn
bij de school en om mee te helpen de evenementen te plannen en uit te voeren. Wij zijn een gezellig team die
de handen uit de mouwen steekt.
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OR neemt u dan contact op via or@startnest.nl of met één
van de onderstaande OR ouders.
De OR van ’t Startnest voor schooljaar 2020/2021 bestaat voor nu uit:


Voorzitter Desiree Stoffels-van Pieterson (Fien uit Kiekendief)



Secretaris Karin van Kooten - Molenaar (Brad uit Paradijsvogel en Riley uit Buitelgans)



Penningmeester Sintha Sie (Ilian, Siebe en Eryn; Knijsterbek, Kornatel en Paradijsvogel)



Teamlid Chantal Pronk – Sporrel, stamgroepleider Paradijsvogel (Jurre uit Oeroeboeroe)



Bonita Perebooms (Mahlet uit Knijsterbek)



Susan Zijlstra (Eva uit Luistervink en Roos uit Oeroeboeroe)



Kirsten Bonke (Lieke uit Knijsterbek en Bas uit Krullevaar)



Barbara Dijksterhuis (Marley uit Oeroeboeroe)
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Bericht van de OuderRaad
Beste Ouders,
Hierbij bericht van de Ouderraad.
Op 16 september staat de jaarvergadering van de Ouderraad gepland. Hierin bespreken wij het afgelopen jaar
op praktisch gebied en op financieel vlak. Ook kijken wij naar dit schooljaar in hetzelfde opzicht.
Wij willen u graag op de hoogte stellen dat u van harte welkom
bent om deze vergadering bij te wonen.
Omdat we nog niet met elkaar in school kunnen samenkomen zal
deze jaarvergadering via Zoom plaatsvinden. U kunt zich t/m
maandag 14 september opgeven via or@startnest.nl . U ontvangt
dan 15 september de gegevens van de meeting.
Mocht u op voorhand vragen hebben stel deze gerust via
or@startnest.nl.Ook andere vragen zijn altijd welkom via dit email adres.
Hieronder vind u de agenda voor de OR Jaarvergadering.
***************************************************************************
Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest
Agenda d.d. 16 september 2020
Plaats: via Zoom
Tijd: 20.00 uur
1. Opening
2. Jaarverslag 2019 – 2020
3. Plannen voor dit schooljaar 2020 – 2021
4. Financieel jaarverslag 2019 – 2020 / begroting 2020 – 2021
5. Verslag kascommissie
6. Samenstelling Ouderraad
7. Rondvraag en sluiting
***************************************************************************
De reguliere vergaderingen zijn ook toegankelijk voor ouders. De eerste van dit schooljaar staat gepland op 26
augustus, maar zal op 25 gehouden worden. Ook deze gaat via Zoom. Heeft u belangstelling? Geef je op via
or@startnest.nl
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
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Ouder- & Kinds adviseur Uithoorn
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Rapido Typen voor kids
Beste Ouders,
We starten eind september op ’t Startnest
met een cursus computertypen, die speciaal
bestemd is voor de groepen 6, 7 en 8. De
lessen worden op maandag van 15.15 tot
16.45 uur gegeven. In totaal 10 keer 1 ½ uur
om de week inclusief examen en diploma
uitreiking.
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij houden we
het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De
diploma eisen zijn voor deze kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en
natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun
best doen, gaan ze door tot ze het diploma hebben behaald.
De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB
aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een
eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar http://www.rapidotypen.nl
gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen
naar info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken
van de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.
We houden rekening met het Covid-19 virus en passen, daar waar nodig, de lessen op aan. Alles in overleg met
school en de regels die daar dan gelden.
Met vriendelijke groert,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
Graag binnen 2 weken retour!

Naam:

Rapido Typen

_________________________________ Naam kind:

____________________________

Adres:: _________________________________________ Postcode __________________________________
Woonplaats:

_________________________________ Telefoonnummer: ___________________________

Naam School:

’t Startnest

Email:

_________________________________ Geboortedatum: ___________________________

Groep:

___________________________
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Ingezonden:
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