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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met de vakantie nog vers in het geheugen, zijn we ook direct volop in het schoolse leven gestapt. We merken
dat de kinderen al snel wennen aan hun nieuwe stamgroepen en de afspraken die zij daarbinnen maken.
De afgelopen weken hebben in het thema gestaan van elkaar leren kennen. We hebben volop Kanjertraining
gedaan en veel spelletjes gedaan en activiteiten ondernomen om meer over elkaar te weten te komen. Hoe
beter je elkaar kent, hoe beter je weet wat je aan elkaar hebt. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk op
constructieve wijze samenwerken in de stamgroepen.
Aankomende donderdag volgt het team de eerste post-hbo opleiding Jenaplan van HetKan! voor dit
schooljaar. In de eerste bijeenkomst ronden we het traject van vorig jaar af en maken we een start met de
inhoud van het tweede jaar. De inhoud van vorig jaar richtte zich op de pedagogische grondhouding van de
stamgroepleiders. De nieuwe stamgroepleiders van dit jaar worden expliciet meegenomen in deze werkwijze.
Dit jaar richten we ons op didactiek, dat wil zeggen “hoe bieden we de lessen en activiteiten aan”. Door het
volgen van deze opleiding kunnen we weer een mooie verdiepingsslag maken.
We willen jullie bedanken voor jullie medewerking rondom de corona-maatregelen. We zijn blij te zien dat het
bijna altijd lukt om in de huidige situatie fysieke afstand te kunnen waarborgen tussen de volwassenen.
Daarnaast vinden we het fijn dat jullie in overleg treden bij vragen omtrent het wel of niet naar school komen
van de kinderen. Wij weten ook niet altijd direct het antwoord, maar door het aanspreken van de juiste
hulplijnen lukt het vaak toch een snelle en adequate beslissing te nemen.
Ten tijde van Corona – wanneer blijf je thuis?
In deze tijd van het jaar is het helemaal niet zo gek dat een kind (of volwassene) verkoudheidsklachten heeft.
Normaliter zouden we hier ook gewoon mee naar school kunnen. Helaas is het in dit corona-tijdperk helemaal
niet zo vanzelfsprekend. Omdat sommige kinderen niet ziek zijn, maar wel corona-gerelateerde symptomen
vertonen, zijn er veel meer kinderen thuis dan normaal. Wij begrijpen dat jullie je soms afvragen waarom
kinderen thuis moeten blijven, de klachten zijn immers niet zo erg, maar wij volgen de richtlijnen van de RIVM
en GGD. Hieronder nogmaals een overzicht wanneer kinderen thuis moeten blijven. Bij twijfel, bel dan even
naar school. In sommige gevallen zullen we jullie vragen even contact op te nemen met de huisarts of de GGD.
Deze week hebben wij overleg over het thuiswerk van kinderen die niet ziek zijn, maar onder deze
omstandigheden wel thuis moeten blijven. Hierover volgt later deze week bericht.
 Het kind blijft thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (kinderen
in de onderbouw mogen met verkoudheidsklachten wel naar school, tenzij u vermoedens heeft van een
coronabesmetting), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak
(zonder neusverstopping). Bij aanhoudende klachten vragen wij u de huisarts te bellen om mogelijk te
laten testen. Mocht uw kind weer opknappen, dan mag het kind weer naar school als het 24 uur
symptoomvrij is.
 Als iemand binnen het gezin of huishouden koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen
thuisblijven. Wanneer het gezinslid 24 uur koortsvrij is, mag iedereen (indien zelf symptoomvrij) weer naar
school/werk.
 Mocht uw kind thuisblijven in verband met bovenstaande klachten (zelf of gezinsleden), graag expliciet
melden bij ziekmelding.
 Mocht het kind of iemand uit uw huishouden een coronatest ondergaan, dient u dit ook altijd te melden
aan school. Daarop volgend uiteraard ook de uitslag van de test.
 Wanneer u in contact bent geweest met een corona-patiënt, vragen wij u dit ook te melden.
 Let op: Indien positief getest gelden andere regels voor hervatten van school en werk.
 Mocht u als ouder de klachten herkennen van een bepaalde allergie o.i.d., dan graag even contact
opnemen met de directie voor overleg.
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Traktaties
In een eerder bericht is al aangegeven dat kinderen weer mogen trakteren op school en ze mogen de klassen
rond. We vragen voor nu nog wel voorverpakte traktaties en daar houden ouders zich ook keurig aan,
waarvoor onze dank. We begrijpen dat we met deze vraag wel de meer ongezonde traktaties in de hand
werken, die zijn immers vaak voorverpakt. Er zijn echter wel gezonde, voorverpakte, alternatieven. Te denken
valt aan een mandarijn of banaan, zij hebben een natuurlijk jasje. Maar ook ontbijtkoek, rozijntjes of een
rijstwafel zijn alternatieven. Mocht u zich hier als ouder op dit moment niet prettig voelen bij trakteren, staat
het u uiteraard ook vrij om dit niet te doen.
Start derde onderbouwgroep en even voorstellen
In de eerste info schreef ik over het starten van de derde onderbouwgroep. Vorige week hebben we de
onderbouwouders op de hoogte kunnen stellen van het feit dat onze derde onderbouwgroep op 7 september
aanstaande zal starten onder de naam IJsvogel. Jelke Kramer zal maandag t/m vrijdag met de kinderen in
IJsvogel werken. Hieronder zal Jelke zich kort voorstellen, maar de ouders van de kinderen in IJsvogel zullen
haar ook al spreken tijdens de startgesprekken.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Jelke Kramer en ik zal vanaf
7 september de nieuwe stamgroep 'IJsvogel' gaan leiden op
't Startnest! Ik ben 24 jaar en kom oorspronkelijk uit Anna Paulowna,
boven in Noord Holland. In mijn vrije tijd houd ik erg van muziek,
fietsen/lopen en gezelligheid. Muziek zal ik zeker mee de klas in
nemen! Ik ga ook graag op reis om telkens weer een ander stukje van
de wereld te zien, alhoewel dat er nu even niet in zit. Nadat ik ben
afgestudeerd heb ik een mooie, lange reis gemaakt door Azië en
Oceanië. Nu ik ruim een jaar terug ben, ga ik naar Amsterdam
verhuizen en vandaar dat ik bij 't Startnest terecht ben gekomen.
Ik heb er erg veel zin in!
Groeten,

Jelke
De start van de nieuwe onderbouwgroep, bracht ook een interne verhuizing met zich mee. Op 2 september
start Kiekendief in het lokaal van Oeroeboeroe en heeft Oereoboeroe boven een lokaal gekregen.
GGD
In verband met de coronamaatregelen, hanteert de GGD nu ook een andere werkwijze waar het gaat om
oproepen. Dit is belangrijke informatie voor ouders met kinderen in groep 7 en/of 8.
 Groep 7 van vorig schooljaar, nu dus groep 8, wordt in principe niet gezien door de GGD (pas op het VO
weer).
 Mochten wij toch graag zien dat de GGD bepaalde kinderen ziet, zullen wij in overleg met ouders contact
zoeken met de GGD voor een oproep.
 De kinderen die nu in groep 8 zitten, krijgen de pubergids (normaal krijgen ze die na de controle in groep
7) gewoon uitgereikt op school.
 Ouders van de huidige groep 7 (vorig jaar groep 6) krijgen in ieder geval de digitale vragenlijst om in te
vullen vanuit de GGD. Daarin kunnen ouders hun zorg uiten of vragen om een oproep op kantoor.
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Brief van de leerplicht
Beste ouders en verzorgers,
Wij hopen dat u een fijne zomer achter de rug heeft. Wij zijn Angela de Jong en Mirjam Bol,
leerplichtambtenaren van de gemeente Uithoorn. Omdat het coronavirus vragen opwerpt over het leerrecht
en de leerplicht van uw kind, informeren wij u via de nieuwsbrief van de school.
Uw kind gaat weer naar school. We willen graag beginnen met een compliment aan u. In het afgelopen
schooljaar hebben wij, in toch een uitzonderlijke periode, het contact en de samenwerking met ouders vaak
als positief ervaren.
Ook in het nieuwe schooljaar zal het coronavirus waarschijnlijk invloed blijven hebben op naar school gaan. Als
dat nodig is, gaan we graag samen met u op zoek naar de best mogelijke manier om uw kind onderwijs te laten
volgen. Dan gaat het om oplossingen die recht doen aan het belang en de wensen van u en vooral uw kind,
maar die ook tegemoet komen aan de verplichting om onderwijs te volgen.
Schooljaar 2020-2021
Hieronder leest u hoe leerplicht rekening houdt met de invloed van de coronamaatregelen:
Coronagerelateerde klachten
Voor de komende periode geldt, net als anders, dat uw kind thuis blijft als zij of hij ziek is. Als er sprake is van
coronaverschijnselen is dat zelfs verplicht. U meldt uw kind ziek bij school.
Niet ziek, wel afwezig
Als uw kind niet ziek is en toch afwezig is van school, zal de school dit melden bij ons als leerplichtambtenaren.
Wij nemen dan contact met u op en kijken samen met u wat de beste oplossing is voor uw kind. Meestal lukt
het om in gesprek met elkaar een goede uitkomst te bereiken en slechts in een enkel geval zijn wij
genoodzaakt onze rol als handhaver ook te nemen.
Vragen over het coronavirus
In Uithoorn hebben we als leerplichtambtenaren voor de vakantie veel contact gehad met ouders, met de
scholen en met de GGD. Ook dit schooljaar zijn wij beschikbaar voor vragen over het leerrecht en leerplicht.
Veel vragen van ouders gaan over het coronavirus en de veiligheid en gezondheid van hun kind. Vragen over
het coronavirus kunt u blijven stellen aan de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts (T: 020-555 59 64).
U kunt de meest actuele informatie altijd vinden op de website van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
We wensen uw kind een leuke en gezonde start van het nieuwe schooljaar toe.
Vriendelijke groeten,
Angela de Jong, 06 2566 1344, angela.de.jong@duoplus.nl (werkdagen: ma, di en do).
Mirjam Bol,
06 2566 1301, mirjam.bol@duoplus.nl
(werkdagen: ma, do en vr).

Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Instructiegroepen
Middenbouw
Groep 3A in de Teamkamer:
Groep 3B in lokaal Kiekendief:
Groep 4/5 in lokaal Paradijsvogel:
Groep 5 in Oeroeboeroe:

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

Agenda

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
Donderdag 24 september 14:00-14:45
Maandag 28 september 8:30-9:00
Maandag 28 september 14:30-16:00
Woensdag 7 oktober
Donderdag 8 oktober
Maandag 12 oktober t/m
Vrijdag 16 oktober

Agenda 2020 - 2021
GGD screening groep 7
Startgesprekken
Studiemiddag. Kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur
Ouder- en kind adviseur aanwezig
Jaarvergadering OuderRaad via Zoom
Ontruimingsoefening
Themasluiting (kinderen en team)
Themaopening kinderboekenweek (kinderen en
team)
Ouder- en kind adviseur aanwezig
Scholierenveldloop gaat NIET door. Onder
voorbehoud verplaatst naar 24 maart 2021
Themasluiting kinderboekenweek (kinderen en
team)
Herfstvakantie

Nieuws van de bieb!
Iedere maand hebben wij voor jullie de leukste nieuwtjes, activiteiten en boekentips.
Dit keer aandacht voor moppenboeken , veel kinderen zijn er dol op. Kijk hier maar eens welke grappige
boeken er voor jouw kind zijn.
Misschien vind je het wel leuk om ze
samen te lezen.
Hartelijke groet,
Connie Fransen
(leesconsulent bij jullie op school)
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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,
Vorige info hebben wij, conform onze statuten, reeds de agenda voor onze Jaarvergadering gepubliceerd.
Wellicht ten overvloede willen wij hierbij nogmaals aangeven dat
deze vergadering open is voor iedereen die meer wil weten over
hetgeen de OuderRaad voor en op school doet.
Hieronder nog een keer de agenda.
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.
Hopelijk tot dan.
Vragen? Stel deze gerust via or@startnest.nl.
***************************************************************************
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
***************************************************************************
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad
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Bericht van de OuderRaad over ouderhulp
Beste ouder/verzorger,
Vorige week dinsdagavond heeft u dit bericht via de mail ontvangen, We herhalen het nu in de reguliere info:
Elk schooljaar start met het invullen van het stamgroep A4-tje, waarop je jouw contactgegevens noteert en
aangeeft of en wanneer je kunt helpen bij activiteiten in de klas. Daarnaast sturen wij - als Ouderraad - deze
mail met het vriendelijke verzoek in je agenda te kijken wanneer je zou kunnen meehelpen met een
schoolbrede activiteit. ’t Startnest en haar leerkrachten hebben immers het hele jaar wel hulp nodig, variërend
van versieren met Sinterklaas, sportattributen klaarzetten voor Koningsdag, een groepje kinderen begeleiden,
een drankje uitdelen bij de Avond4daagse, tot achter het buffet staan bij het schoolfeest.
Hoe klein of kort je bijdrage ook is, alles wordt gewaardeerd!
Je kunt deze enquête invullen tot vrijdag 25 september a.s. zodat wij alles kunnen gaan inplannen.
Let wel op! Bij inschrijving gaan wij ook van jouw hulp uit, check en noteer dan ook in jouw agenda goed voor
je gaat inschrijven voor een evenement.
Voor meer informatie over een specifieke activiteit of evenement kun je altijd contact opnemen met de
ouderraad via or@startnest.nl.
Vanwege Covid-19 kan het zijn dat bepaalde evenementen niet door zullen gaan. Mocht dit het geval zijn
zullen wij of de school jou daarover informeren. Laat je er niet door weerhouden om je op te geven. Als een
evenement wel doorgaat, zullen wij ons zeker houden aan de RIVM richtlijnen om jou en onze veiligheid te
waarborgen.
Fijn als jij je aanmeldt voor een activiteit. Namens de leerkrachten en de kinderen alvast bedankt!
Klik op de volgende link om het formulier in te vullen:
https://forms.gle/oiyfDA15mTGoXrPQ7

Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
(Desiree, Kirsten, Bonita, Susan, Sintha, Barbara, Karin en Chantal)

Pagina 7 van 7

