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INFO - Nummer 03 
15 september 2020 

www.startnest.nl 
www.facebook.com/tStartnest 

 

Nieuws van Roxan  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Inmiddels zijn we in week 5 van het schooljaar aangekomen en zien we de groepen de bekende fasen 
doorlopen. Na de kennismaking, de zogeheten formingsfase, gaat een groep over in de stormingfase. De 
verhoudingen binnen de groep worden onderzocht, zodat iedereen een constructieve positie in kan nemen. 
Dit botst ook wel eens, dit hoort er een beetje bij. Uiteraard begeleiden we de groepen hierbij, zodat de groep 
samen met de stamgroepleider kan vaststellen hoe zij als groep willen zijn. Dat heet de normingfase. Als die 
fase voorbij is, bevindt de groep zich in de performingfase en gaan we er vanuit dat de groep ervoor zorgt dat 
iedereen het beste uit zichzelf en de ander kan halen. Een mooi en interessant proces. 
 
Naast het begeleiden van bovenstaand proces en 
verzorgen van het verdere onderwijs in de 
stamgroepen, houden we ons ook bezig met de 
andere ontwikkelpunten van het jaarplan. In het 
jaarplan staan de ontwikkelpunten voor dit 
schooljaar beschreven en dit is gebaseerd op het 
schoolplan, daarin staat de ambitie voor de 
komende vier jaar beschreven. Zowel het 
schoolplan als het jaarplan richt zich op de vijf 
ontwikkelthema’s die vastgesteld zijn binnen onze 
stichting Wijzer aan de Amstel.  
Deze thema’s zijn:  

 Leren jezelf te zijn,  

 leren met de beste leerkrachten,  

 leren in een professionele cultuur,  

 leren in de maatschappij en  

 leren vanuit een eigenzinnig profiel.  
Bovenstaand proces over de groepsvorming, valt 
bijvoorbeeld onder “leren jezelf te zijn” en dan 
onder het punt pedagogische grondhouding en de 
inzet van de Kanjertraining (onze methode voor 
sociaal-emotionele training). Graag informeer ik u 
gedurende het jaar over onze schoolontwikkeling, 
dit zal een vaste plek krijgen in de info. 
 
  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
https://www.wijzeraandeamstel.nl/assets/uploads/files/Koersposter_BEELDSCHERM_181128.pdf


 

 
 
 
 

Pagina 2 van 3 

 

Ziekmeldingen 
Wanneer kinderen ziek zijn vragen wij u ’s morgens tussen 08:00 en 08:30 uur naar school te bellen. Met enige 
regelmaat worden er nu mailtjes gestuurd, maar omdat er ook wel eens afwezige teamleden zijn, wordt dit 
niet altijd gelezen. Mochten we telefonisch in gesprek zijn, kunt u de voicemail inspreken. Deze luisteren we 
actief af en we geven de ziekmeldingen door aan de betreffende stamgroepleider. Wanneer een kind naar de 
tandarts, dokter o.i.d. moet en de afspraak is verder van tevoren bekend, kan dit uiteraard wel aan de 
stamgroepleider gemaild worden.  
 
Op tijd beginnen 
Op ’t Startnest beginnen de lessen in de ochtend om 08:30 uur en in de middag om 12:45 
uur. De deuren gaan bijtijds open zodat de kinderen op tijd in de groep kunnen zijn en we 
ook echt op bovenstaande tijden kunnen beginnen. We bemerken nu dat er met regelmaat 
meerdere kinderen te laat komen. Al zijn het maar een paar minuten, iedere dag 5 minuten 
te laat in de ochtend betekent 25 minuten minder lestijd per week voor dat kind. Daarnaast 
wordt de les onderbroken door kinderen die te laat binnenkomen en dit is storend voor de 
rest van de groep. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind(eren) op tijd op school zijn? Onze dank 
is groot.  
 
Onderbouw mag vanaf volgende week zelf naar binnen 
Zoals eerder aangegeven, zal de onderbouw binnenkort ook zelf naar binnen mogen. We hebben laatst 
gemerkt, toen het regende en we de groepen niet buiten wilden laten wachten, dat dit heel goed ging. Er staat 
altijd een teamlid bij de deur en de stamgroepleider verwelkomt de kinderen natuurlijk bij de eigen 
stamgroep. Vanaf volgende week maandag, maandag 21 september, mogen de kinderen uit Buitelgans, 
Krullevaar en IJsvogel ook zelfstandig naar binnen. Dat betekent dat u uw kind(eren) vooraan bij de brug kunt 
afzetten en hierbij rekening houdt met de afstand tot andere volwassenen. De stamgroepleiders brengen de 
kinderen ’s middags nog gewoon naar buiten, dus mocht u even een korte vraag of mededeling hebben, kunt u 
hen dan even aanspreken. ’s Middags even bellen of een afspraak maken kan uiteraard ook.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 

Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Woensdag 16 september 20.00 uur Jaarvergadering OuderRaad via Zoom 
Donderdag 17 september Ontruimingsoefening 
Donderdag 24 september 14:00-14:45 Themasluiting (kinderen en team) 
Maandag 28 september 8:30-9:00 Themaopening kinderboekenweek (kinderen en 

team) 
Maandag 28 september 14:30-16:00 Ouder- en kind adviseur aanwezig 
Donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober Startnest gaat over naar een nieuwe ict omgeving. 

We zijn tijdelijk slechter via de mail bereikbaar 
Woensdag 7 oktober Scholierenveldloop gaat NIET door. Onder 

voorbehoud verplaatst naar 24 maart 2021 
Donderdag 8 oktober Themasluiting kinderboekenweek (kinderen en 

team) 
Maandag 12 oktober t/m 
Vrijdag 16 oktober 

Herfstvakantie 
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Verloren 

Sofia uit Maraboe is een rozenkwarts armbandje verloren. Ze wil het armbandje heel graag terug. Wie heeft 
het gezien? 

Ingezonden 

 


