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20 oktober 2020 
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Nieuws van Roxan  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik hoop dat jullie allemaal genoten hebben van een fijne herfstvakantie en weer vol frisse moed aan de slag 
zijn gegaan.   
 
Voor de vakantie hebben we op school flink opgeruimd. Mogelijk heeft u de containers wel zien staan. We 
hebben afscheid genomen van verjaarde spullen en dingen die we niet meer gebruiken. Dit levert ons veel 
ruimte op. In de vakantie is hier op school ook hard gewerkt. Er zijn installateurs bezig geweest met nieuwe 
klimaatunits. Deze units halen schone lucht van buiten en kunnen de ruimtes zowel koelen als verwarmen. 
Hiermee zorgen we er ook voor dat de ruimtes op een goede manier geventileerd zijn. Op dit moment zijn alle 
voorbereidingen voor het plaatsen van de units getroffen en zullen ze zo snel mogelijk geplaatst worden.   
 

Er zijn ook schilders bezig geweest. Zij hebben alle kozijnen en 
deuren aan de buitenkant van de lokalen geschilderd. Ook zijn 
de teamkamer en de kantoren meegenomen. We nemen 
afscheid van de gele houten kozijnen, deze hebben nu een 
mooie grijsblauwe kleur gekregen. De lichtgele deuren zijn nu 
mooi groen. De komende weken worden ook de houten 
kozijnen aan de binnenkant van de lokalen gedaan, de witte 
muren opnieuw gewit en worden, zoals hierboven beschreven, 
de klimaatunits geplaatst. Dit betekent dat alle groepen tot aan 
de kerstvakantie een aantal dagen in een wissellokaal zullen 
zitten. Dat zijn de lege lokalen die we nu nog tot onze 
beschikking hebben. Op dat moment kunnen de installateurs 
en schilders hun werk afmaken. Op dit moment zijn we ook 
druk bezig met het vergelijken van offertes van nieuw 
meubilair. Ik hoop u hier snel over op de hoogte te kunnen 
stellen.   
Hiernaast ziet u een impressie van de nieuwe kleuren in school. 

Als u goed kijkt ziet u aan de binnenkant nog wel gele kozijnen, deze worden zoals hierboven beschreven, op 
een later moment geschilderd. De gele met donkerblauwe raamkozijnen aan de buitenmuur van de lokalen, 
blijft wel. Zo hebben we alle kleuren van ons logo in de school.  
  
Kijkavond  
Op 27 oktober stond er een kijkavond gepland. Helaas kunnen we deze, in verband met de 
coronamaatregelen, niet door laten gaan.  
 
Nieuwe leerlingen – broertjes en zusjes van huidige leerlingen  
Mocht u nog een broertje of zusje thuis hebben van een leerling die al wel op school zit, wilt u deze dan bij ons 
aanmelden? Zo weten wij wie er nog komen. Een aanmeldformulier is verkrijgbaar door even een mailtje aan 
Erik of Roxan te sturen, dan geven we het aan de kinderen mee. Mocht u nog ouders kennen die een fijne 
jenaplanschool zoeken voor hun aanstaande kleuter, schroom dan niet om hen naar ons te verwijzen. De 
individuele rondleidingen gaan ondanks alle maatregelen nog wel door (alles op gepaste afstand).  
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Medezeggenschapsraad (MR)  
MR staat voor medezeggenschapsraad. De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een 
bijdrage aan de kwaliteit van onderwijs op school. De MR vergadert circa 1x in de 6 weken met de directie en 
hij wordt gevormd door leerkrachten en ouders. Bij onze school bestaat hij uit 2 teamleden en 2 ouders. 
Tijdens de vergaderingen wordt er onder andere gesproken over de besteding van geld, de kwaliteit van het 
onderwijs, het vaststellen van vakanties of de wijze waarop ouders mee zouden kunnen helpen. En ook in de 
Corona tijd wordt er veel overlegd over hoe iedere keer weer om te gaan met veranderende 
beleidsregels. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar mr@startnest.nl.  In de volgende info kunt u 
een voorstelrondje van de MR-leden lezen.  
 
Leerlingenraad  
Binnenkort is de eerste vergadering van de leerlingenraad. In de volgende info zullen de leden zich voorstellen. 
Eén van de eerste punten op de agenda is bespreken hoe we de ouders in deze gekke tijden toch meer een 
kijkje in de school kunnen geven. Deze vraag leeft bij ouders en er zijn ook ouders geweest die daar zelf hele 
goede ideeën voor hebben geopperd. Door de leerlingenraad hierbij te betrekken, lukt het ons vast om samen 
de ouders die nu helaas niet de school in mogen, toch een goed en actueel beeld van ons onderwijs en de 
groepen te geven.  
 
Met vriendelijke groet,  
Roxan Linnekamp  

Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Woensdag 21 oktober NIO groep 8 
Woensdag 21 oktober (ipv 4 november) OuderRaad vergadering 
Maandag 26 oktober Geen inloopspreekuur ouder- en kindadviseur 
Dinsdag 27 oktober  Kijkavond MB en expositie expressie 

Gaat niet door ivm coronarichtlijnen 
Vrijdag 30 oktober Kijkochtend onderbouw 

Gaat niet door ivm coronarichtlijnen 
Dinsdag 3 november  Kijkavond BB en expositie expressie 

Gaat niet door ivm coronarichtlijnen 
Donderdag 5 november Studiemiddag. Kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur 
Maandag 9 november 14:30-16:00 Ouder- en kind adviseur aanwezig 

  

mailto:mr@startnest.nl


 

 
 
 
 
 

Pagina 3 van 5 

 

 

Van de OuderRaad 

OPROEP!! 
 
Ben jij graag betrokken bij de school, wil je wat meer contact met de leerkrachten en kinderen en word je 
gelukkig van allemaal blije lachende kinderen om je heen? Dan is de OR op zoek naar jou!! 
Ons gezellige team bestaat nu uit 6 enthousiaste moeders en 1 teamlid en wij zoeken nog 4 vaders of moeders 
die ons team willen versterken. 
 
Wat doet de OR nu eigenlijk voor de school? 
 
Elk event dat op school plaatsvindt wordt door de OR georganiseerd. Denk hierbij aan Sint en Kerst viering, 
schoolfeest, verkleedfeest en nog veel meer. Dit doen we als team samen. Voor elk event is één OR-ouder de 
verantwoordelijke, maar je doet het nooit alleen; we helpen elkaar waar nodig bij alle events en hebben 
uiteraard ook nog hulpouders bij de events zelf!  
De onderlinge verdeling van de events gaat in goed overleg en daarbij zorgen we ook voor een goede verdeling 
van de pieken. Een voltallig OR-team is hiervoor zeker wenselijk. Tenslotte zijn wij allemaal ouders met 
kinderen en een baan. 
Elk schooljaar heeft de OR 8 vergadermomenten in de avond, die zo vallen dat elk event goed voor- en 
nabesproken kan worden. Ook beginnen we elk jaar met een jaarvergadering waarin het voorgaande jaar 
geëvalueerd wordt op financieel en operationeel vlak met aansluitend een borrel om op het nieuwe schooljaar 
te proosten. Aan het einde van elk schooljaar sluiten we het jaar gezellig met z’n allen af met een etentje. 
 
Wat biedt de OR mij als nieuw OR lid? 
 
Als lid van de OR raak je meer betrokken bij de school, omdat je vaak ook zowel met leerkrachten als met 
ouders communiceert. Uiteindelijk leer je hiermee ook de kinderen op school en uit de klas van je kind beter 
kennen en is het enthousiasme van de kinderen op weer een geslaagd event wel echt de kers op de taart! 
 
Wat verwacht de OR van mij? 
 
Je kunt je eigen event goed plannen en organiseren, uiteraard samen met andere OR-leden en de hulpouders. 
Dit vraagt wel wat vrije tijd in aanloop naar een event. Uiteraard is het fijn als je zelf bij je event aanwezig kunt 
zijn, maar dit hoeft niet! Als alles goed voorbereid is, kunnen andere leden/hulpouders zeker zorgdragen voor 
de uitvoering. En hiervoor hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden (waar jouw ideeën natuurlijk altijd 
welkom zijn); voor alle events liggen de draaiboeken klaar. En… je bent nooit alleen; we zijn een team! 
 
Interesse 
 
Mocht je een keer een vergadering willen bijwonen om eens te zien wat de OR inhoudt, geen probleem. Je 
bent van harte welkom. Ook kun je gewoon eens meedraaien met een event om te zien of het wat voor je is. 
Voor alle vragen: stel deze gerust aan één van onze OR leden of aan ons teamlid en wij helpen je graag verder. 
 
OR@startnest.nl  
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Wij hopen zo snel mogelijk weer op volle kracht al het leuks te organiseren, dus ben je enthousiast geworden? 
Meld je alsjeblieft z.s.m bij één van ons! 
 
Met vriendelijke groet, 
 

• 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)   

• Barbara Dijksterhuis (Marley 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)  
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