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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Hoewel opruim- en schoonmaakwoede zich meestal in het voorjaar voordoet, heerst dit op ’t Startnest juist nu
de herfst zijn intrede doet. Wellicht heeft u gezien dat er vorige week woensdag een grote container voor de
school staat. Op dit moment ruimen wij gezamenlijk op in de school. Dit betekent dat we afscheid nemen van
oud en versleten meubilair dat in de weg staat, spullen die we niet gebruiken en alles wat we wel willen
bewaren weer op een zorgvuldig gekozen plek terug zetten. Binnenkort wordt er namelijk geschilderd op
school en er staan nog wat andere werkzaamheden gepland. Ook zijn we ons aan het oriënteren op nieuw
meubilair voor in de groepen. Het is fijn dat de school dan zo opgeruimd mogelijk is, zodat de werkzaamheden
soepel kunnen verlopen en men overal bij kan.
Schoolontwikkeling
Jenaplantraining
Begin deze maand hadden we de eerste studie-bijeenkomst van ons driejarige teamtraining Jenaplan bij
HetKan!. We zitten nu in jaar twee en zullen ons dit jaar richten op de didactiek. Dat houdt in dat we onze
manier van lesgeven en het geven van instructie zullen onderzoeken en optimaliseren. Tijdens deze
bijeenkomsten ontstaan er mooie gesprekken over het jenaplanconcept en hoe we dit vormgeven op ’t
Startnest, dit ervaren wij als zeer waardevol. Vorig jaar is gestart met “vraag het de kinderen”. Dit houdt in dat
als er oplossingen worden gezocht voor praktische of inhoudelijke vraagstukken in een stamgroep, de
kinderen worden gevraagd hierover mee te denken. Als team laten we hier ook ruimte voor in de afspraken op
schoolniveau. Zo stellen we bijvoorbeeld op dit moment steeds verder vast hoe wij de nieuwe chromebooks
op school gebruiken. Wij stellen de kaders, maar voor gedetailleerde uitwerking worden ook de kinderen
bevraagd. Op deze manier ontstaan er afspraken waar we ons allen aan kunnen houden.
Werken met chromebooks
Eén van de doelen uit het jaarplan is het optimaliseren van de ICT-omgeving. Sinds enkele weken werken wij
op ’t Startnest met chromebooks. Na enige opstartproblemen, worden ze nu volop gebruikt. Zo maken de
kinderen uit groep 5 t/m 8, nadat zij instructie hebben gekregen van de stamgroepleider, hun rekenen en taal
op een chromebook. Tijdens de instructie van rekenen kunnen zij zelfs meedoen op hun chromebook en hun
antwoorden daarop invullen. Dit maakt dat alle kinderen actief betrokken zijn en zelf kunnen nadenken. Ook
bij wereldoriëntatie wordt veelvuldig gebruikt gemaakt van de chromebooks. De kinderen kunnen aanvullende
filmpjes kijken en informatie opzoeken. Ook hier zien we een mooie actieve houding bij de kinderen. Eind deze
week stappen we over naar een nieuwe ICT-omgeving, zodat alles nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker
wordt. Dit betekent wel dat we eind deze week slechter bereikbaar zullen zijn via de mail, onze excuses voor
het ongemak.
Maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen
Gisteravond is er een nieuwe persconferentie geweest waarin aangescherpte maatregelen ter voorkoming van
de verspreiding van het coronavirus werden gepresenteerd. Deze maatregelen betekenen op dit moment geen
grote veranderingen voor ons onderwijs. In onderstaand overzicht zal ik nogmaals de meest actuele
maatregelen omtrent het thuisblijven van kinderen beschrijven. Geel gearceerd zijn de laatste updates.
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Een kind blijf thuis als …
 … het koorts heeft
 … het benauwdheidsklachten heeft
 … plotseling verlies van reuk en/of smaak ervaart (zonder neusverstopping)
 … meer dan incidenteel hoest
 … een van de gezinsleden/huisgenoten koorts heeft of benauwdheid ervaart (let op: dit geldt voor
gezinsleden boven de 12 jaar, dus niet in de basisschoolleeftijd. Mocht een broertje of zusje koorts of
benauwdheid ervaren en het kind zelf niet, mag het kind wel naar school. We doen hierbij wel een beroep
op uw gezond verstand. Mocht het broertje/zusje koorts en/of benauwdheid ervaren en door combinatie
met andere Corona-gerelateerde klachten ontstaat er een verdenking op Corona, dient het kind zelf ook
thuis te blijven).
 … het kind zelf of een van de gezinsleden/huisgenoten positief getest is op Corona
 … het nauw contact heeft gehad met een coronapatiënt
Indien een kind afgemeld wordt in verband met bovenstaande redenen, verzoeken wij u dit altijd expliciet te
melden bij de ziekmelding.
Kinderen met verkoudheidsklachten zonder koorts, hoesten, smaak/reukverlies en/of benauwdheid, mogen
vanaf nu weer gewoon naar school en wij verwachten hen dan ook.
Voor teamleden zijn de richtlijnen nog niet versoepeld en zij dienen met verkoudheidsklachten wel thuis te
blijven. Als een teamlid aangeeft verkoudheidsklachten te ervaren, laat diegene zich testen. Om de
afwezigheid tot een minimum te beperken, is stichting Wijzer aan de Amstel aangesloten bij een bedrijf dat
binnen een dag kan testen en de uitslag heeft. Bij een negatieve uitslag kan dat teamlid er de volgende dag
weer zijn. Tot op heden is het steeds gelukt om vervanging te regelen en dat is altijd ons streven. Mocht het
een keer niet lukken, wordt u zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Agenda
Agenda 2020 - 2021
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
Open ochtend vervalt
Scholierenveldloop gaat NIET door. Onder
voorbehoud verplaatst naar 24 maart 2021
Donderdag 8 oktober
Themasluiting kinderboekenweek (kinderen en
team)
Infoavond groep 8: informatie volgt
Maandag 12 oktober t/m
Herfstvakantie
Vrijdag 16 oktober
Maandag 19 oktober
Graag zelf luizencontrole doen voor de school weer
start
Dinsdag 20 oktober
Themaopening
NIO groep 8
Woensdag 21 oktober
NIO groep 8
Woensdag 21 oktober (ipv 4 november)
OuderRaad vergadering
Maandag 26 oktober
Geen inloopspreekuur ouder- en kindadviseur
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Van de OuderRaad
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
De Ouderraad (OR) staat graag klaar voor de kinderen! De OR helpt de school met het organiseren en (deels)
financieren van diverse activiteiten. Wij besteden alle ontvangen ouderbijdragen direct of indirect aan de
kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de Sinterklaas- en kerstviering, atelier- en expressiemateriaal, schoolvoetbal,
avondvierdaagse en andere activiteiten. En als we geld overhouden, dan besteden wij dat aan kleine
projecten, zoals u kunt lezen in het jaarverslag van de OR. We zijn elk jaar weer dankbaar voor uw bijdrage,
want zonder deze bijdrage zijn al deze extra activiteiten niet mogelijk! We hopen dat we, ondanks de COVID
maatregelen, ook dit jaar weer een aantal mooie activiteiten kunnen organiseren voor de kinderen.
De ouderbijdrage is dit jaar vastgesteld op 38 euro per kind. De school en de OR maken gebruik van het
digitale betaalsysteem van WIS Collect. Dat betekent dat u per mail wordt benaderd en toegang krijgt tot uw
eigen ouderportaal. De link naar uw eigen ouderportaal wordt automatisch verstuurd naar beide
ouders/verzorgers die in het systeem staan. In uw ouderportaal kunt u kiezen om in één keer of in 2 termijnen
te betalen via iDeal. Het is ook mogelijk om (een deel van) de vrijwillige bijdrage van 38 euro zelf over te
maken, dit kan op NL 44RABO0363512098 t.a.v. Kath. Ouderver. Het Startnest o.v.v. de naam/namen van uw
kind(eren).
De mail met factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage kunt u rond 19 oktober 2020 verwachten. De 2e termijn
is rond 1 februari 2021.
Namens de kinderen bedankt!
Sintha Sie (Penningmeester Ouderraad)
Voor vragen kunt u mailen naar pmorstartnest@gmail.com
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Nieuws van de ouder- en kindadviseur

Help, de puberteit begint!
Rond de 10 jaar kan de puberteit zijn intreden doen.
Meestal is dit bij meisjes eerder dan bij jongens. Veel
pubergedrag snap je als ouder beter als je weet dat het
puberbrein nog ‘under contruction’ is. Dit verklaart
bijvoorbeeld waarom pubers zo vreselijk zwart wit denken,
niet goed kunnen plannen of opruimen en waarom vroeg
opstaan soms onmogelijk lijkt. Aan de andere kant ontwikkelingen pubers heel mooi creativiteit, lef, humor en
overtuigingskracht.
Ook vriendschappen aangaan en het uitpuzzelen bij wie ze wel of niet aansluiten hoort bij deze periode. Dit
alles is een gevolg van een stel hersens in ontwikkeling.
Als ouder kan je jezelf betrappen op het roepen van: “Denk nou eens na!”, maar helaas kunnen pubers dat niet
altijd even goed en daar is dan de rol van de ouder weggelegd.
Ieder kind en elk gezin is uniek. Iedere levensfase of verandering vraagt weer andere vaardigheden van ouders.
Zo ook tijdens de puberteit van uw kind. Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan
gebruiken, kunt u contact opnemen met de ouder- en kindadviseurs. De ouder- en kindadviseur op deze
school is:
Anne van Dijk
a.van.dijk@mee-az.nl
06-30778552
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Als je ouders
scheiden

Kinderen
Scheiden ook!

Uit elkaar gaan brengt niet alleen voor partners veel stress met zich mee. Ook voor de kinderen levert het niet
te onderschatten spanningen en risico’s op. Eén op de zes kinderen krijgt ermee te maken. De periode voor de
feitelijke scheiding is voor hen moeilijk en onzeker.
Na de scheiding moeten alle betrokkenen weer een nieuw
evenwicht zien te vinden. Kinderen moeten vaak één van hun ouders
missen, moeten verhuizen of steeds van huis wisselen, soms wennen
aan een nieuwe partner van een ouder… Al deze ingrijpende
veranderingen veroorzaken ook bij de kinderen veel emoties,
onzekerheid en spanning. Uit onderzoeken blijkt dat goede
begeleiding daarbij vaak zinvol is.
Uithoorn voor Elkaar biedt daarom de training ‘Als je ouders
scheiden’ aan voor kinderen van 7 t/m 9 jaar. In de cursus kunnen kinderen ‘lotgenootjes’ ontmoeten en ze
krijgen een steuntje in de rug bij het omgaan met de scheiding van hun ouders.
De cursus vindt plaats bij voldoende aanmeldingen.

Aanmeldingen voor de training ‘Als je ouders scheiden’ via:
Ilona van Tongeren, Ouder & kind Adviseur van Participe Amstelland,
06-20718748, i.van.tongeren@participe.nu

www.uithoornvoorelkaar.nu
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