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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat vliegt de tijd als het leuk is! We zien in veel groepen dat de kinderen nu echt goed gewend zijn aan elkaar
en daarom ook goed samen kunnen werken. In sommige groepen “stormt” het nog wat meer, maar we zien
dat de kinderen graag willen leren en dat hier mooie gesprekken over ontstaan.
Aanstaande donderdag staat er weer een studiemiddag op het programma. De middag is onderdeel van onze
teamtraining rondom jenaplanonderwijs. Wij zullen ons richten op lesgeven in de driejarige stamgroep en
kijken hierbij specifiek naar ons taalonderwijs. Ondertussen zijn we ook druk bezig om onze nieuwe
rekenmethode “Wereld in getallen 5” ten volle te benutten. Groep 5 t/m 8 werkt digitaal en er zijn veel
mogelijkheden de voortgang van de kinderen goed te kunnen volgen. Dit levert ons waardevolle informatie op
om te gebruiken in de daaropvolgende lessen. Groep 3 en 4 werken nog op papier en ook daar zitten veel
meetmomenten ingebouwd, zodat wij goed kunnen afstemmen. Onze rekenspecialist Tanja Wijnands kijkt in
alle groepen een keer mee, om zo een goede indruk te krijgen van het rekenonderwijs op ‘t Startnest. Hierbij
stellen de stamgroepleiders natuurlijk altijd een feedbackvraag, zodat ook wij kunnen leren van elkaar.
Het kan u niet ontgaan zijn, de school wordt flink opgeknapt. In de herfstvakantie zijn de
schilderwerkzaamheden gestart en deze worden vanaf volgende week vervolgd. Dat betekent dat er per week,
twee groepen in een zogeheten wissellokaal zitten, omdat hun eigen lokaal geschilderd wordt. De
benedengang wijkt uit naar het oude lokaal van Startmus en de bovenbouw maakt gebruik van het
expressielokaal. Eén dezer weken worden ook de klimaatunits geplaatst en is er op natuurlijke wijze gezonde
ventilatie. Uiteraard zullen we ook met regelmaat nog een raam openzetten, maar dit kan dan iets minder dan
nu. Nu de herfst echt zijn intrede heeft gedaan en wij nog zoveel mogelijk moeten ventileren door het openen
van de ramen, is het soms wat fris in de lokalen. Een extra trui of vest op school hebben, biedt dan uitkomst.
In de kerstvakantie worden in een groot deel van de school nieuwe vloeren geplaatst. Om onze nieuwe
vloeren zo mooi mogelijk te houden, hebben we heel mooi nieuw leerlingmeubilair besteld mét kraswerende
doppen. Daarnaast is het meubilair ook echt aan vervanging toe. Voor de vakantie gaat dit oude meubilair de
school uit en het nieuwe wordt op maandag 4 januari 2021 geleverd. Die dag moet het nieuwe meubilair zijn
plek vinden in de school en alle andere spullen moeten hun weg terugvinden. Daarom hebben we die dag een
extra lesvrije dag nodig, een zogeheten studiedag die zich dan dus richt op het op orde maken van het
gebouw. De kinderen zijn dan vrij en hebben een dag langer kerstvakantie. Qua onderwijstijd hebben we deze
marge-uren ook en daarom kunnen we ze op deze manier inzetten. Let op: maandag 4 januari extra
studiedag, de kinderen zijn vrij. Mocht u hier vragen over hebben, kunt u altijd even bellen of mailen.
Via deze weg wil ik mijn complimenten en waardering uitspreken voor de inzet en flexibiliteit van het team.
Team Startnest stelt zich bovenmatig flexibel en welwillend op waar het gaat om vervanging van afwezige
collega’s. Door de richtlijnen van het RIVM hebben we nu sneller te maken met afwezige collega’s, omdat zij
sneller thuis moeten blijven. We hebben heel veel afwezigheid intern op kunnen vangen door de inzet van
teamleden, die extra komen werken of soms zelfs een dag wisselen van groep. Hoewel dit op ’t Startnest
wellicht al vanzelfsprekend is, weet ik dat dit niet overal zo is. Het is heel fijn dat we op deze manier ons
onderwijs zoveel mogelijk kunnen continueren. Een enkele keer zetten we een externe invaller in. Gisteren
heb ik voor het eerst een groep thuis moeten laten, omdat zelfs de vervanging van de zieke leerkracht ziek
werd. Dank aan de ouders voor hun flexibiliteit.
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Up-date Joke
Eind vorig jaar hebben we u helaas moeten melden dat onze collega Joke Woerde ernstig ziek is. Zij heeft
inmiddels vele chemokuren gehad en is momenteel bezig met haar 10e kuur. Na deze kuur staan haar nog
twee kuren te wachten. Na deze behandelingen zal een scan moeten uitwijzen wat hiervan het effect is.
Joke zelf ervaart meer kwaliteit van leven in vergelijking tot afgelopen mei. Zij loopt af en toe weer een rondje,
stapt af en toe in de auto en is soms ook even op school te vinden om bij te praten met collega's. Uiteraard
zorgen wij er ook voor dat Joke met regelmaat iets van haar collega's hoort. We zullen er ook voor zorgen dat
Joke binnenkort weer een leuk bericht ontvangt van in ieder geval de midden- en bovenbouwgroepen, de
kinderen die Joke allemaal wel kennen.
Joke is steeds ontzettend blij verrast door de lieve berichtjes die zij ontvangt. Mocht u graag een kaartje o.i.d.
naar Joke sturen, kunt u deze door uw kind mee naar school laten nemen. Wij zorgen er dan zeker voor dat het
bij Joke terechtkomt!

Leerlingenraad
Afgelopen vrijdag heeft de leerlingenraad voor het eerst bij elkaar gezeten. De leerlingenraad bestaat uit
leerlingen uit groep 5 t/m 8 die samen de leerlingen van ’t Startnest vertegenwoordigen. Wanneer aan deze
groep kinderen gevraagd wordt waarom zij graag in de leerlingenraad wilden, geven zij onder andere aan
graag samen te werken, de groepen te vertegenwoordigen en dingen te organiseren.
De leden van de leerlingenraad buigen zich over heel diverse vraagstukken die leven op school. Zo zien zij
graag een ideeënbus in de stamgroepen, zodat ze de ideeën uit de stamgroepen mee kunnen nemen en
hebben zij al nagedacht over een aantal evenementen die vorig jaar helaas niet door konden gaan in verband
met de Corona-maatregelen, maar nu een goede kans van slagen lijken te hebben. Ook hebben we samen
gesproken over hoe we ouders meer een blik in de school kunnen geven, nu zij helaas niet de school in
kunnen. De kinderen noemden bijvoorbeeld het maken van filmpjes. De kinderen gaan sowieso binnenkort de
stamgroepen in om korte (beeld)reportages te maken zodat ouders wat meer een beeld krijgen van de huidige
leeromgeving van de kinderen.
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In de leerlingenraad van 2020/2021 zitten Lisa (Paradijsvogel), Amélie (Kiekendief), Roos (Oeroeboeroe),
Athena, Anna (Luistervink), Amélie, Seb/Izzy (zij wisselen elkaar af) (Konartel), Sofie, Elise (Maraboe), Esmae en
Ilian (Knijsterbek). Een mooie, gemengde groep met genoeg ideeën, wij hebben er zin in!
Te laat komen
Ondanks eerdere oproepen om op tijd op school te zijn, zien we nog steeds met regelmaat kinderen te laat
komen. 5 minuten is ook te laat en als dit iedere dag gebeurt, kost dit het kind op jaarbasis toch snel zo’n 16
uur onderwijstijd. Daarnaast stoort het de groep die dan al begonnen is. We zullen ouders van kinderen die
meerdere keren binnen een aantal weken te laat komen, hierop actief aanspreken. Eerst door de
stamgroepleider, daarna door directie en mocht dit niet voldoende verbetering opleveren, nodigen we de
leerplichtambtenaar uit om met ons mee te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat het kind op tijd is. We
verwachten dat de kinderen ’s morgens om 08:30 uur en ’s middags om 12:45 uur in de groepen zijn, dit
betekent dat de kinderen bijtijds hun jas en tas hebben opgehangen en vlot de groep in gaan. Alvast bedankt
voor uw medewerking.
In de bovenbouw is afgesproken dat de kinderen de tijd dat ze te laat zijn, dubbel inhalen. Is het kind 5
minuten te laat op school, dan blijft het na schooltijd 10 minuten lezen in de groep. Op die manier leren
kinderen in aanloop naar het voortgezet onderwijs, zelf ook verantwoordelijkheid te nemen voor het op tijd
starten van hun schooldag.

Sinterklaasfeest verplaatst
Hoewel het Sinterklaasfeest er dit jaar in verband met de Corona-maatregelen anders uit zal zien, willen we
het voor de kinderen zoveel mogelijk hetzelfde laten zijn. Dit houdt in dat de onder- en middenbouw gewoon
een viering met Sint en Pieten heeft en de bovenbouw gezellig surprises uit gaat pakken. Helaas zal een
grootste “intocht” op het plein, met ouders, niet mogelijk zijn. Wij bedenken een alternatief om Sinterklaas
samen met de kinderen te ontvangen. Onze huidige Sinterklaas en Pieten konden een dergelijke viering niet
realiseren in verband met de maatregelen. De ouderraad heeft een Sinterklaas en Pieten gevonden die wel
een viering met de kinderen kan doen zoals we dat gewend zijn. Dit betekent wel dat we het Sinterklaasfeest
moeten verplaatsen naar dinsdag 1 december. Op vrijdag 4 december zullen we gezamenlijk de Sintspullen
opruimen en Kerst de school inbrengen. Ook zullen we met de kinderen opruimen in de wijk, als onderdeel
van het project “plasticsoep”. Op deze manier bieden we de kinderen een alternatief programma die dag.
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Medezeggenschapsraad
In deze info een voorstelronde van de leden van de medezeggenschapsraad (MR). Mocht u een vraag aan de
MR hebben, zijn zij te bereiken via mr@startnest.nl
Oudergeleding
Mijn naam is Els Verpoorten en ik ben de moeder van Stijn en Ruben
Cuiper, respectievelijk groep 7 en 5. Samen met mijn man Dennie Cuiper
wonen wij in de nieuwbouwwijk De Regentes. In het dagelijks leven ben
ik werkzaam als makelaar/ consultant / MT lid van een groot
makelaarskantoor in Amsterdam.
Voordat ik in de MR terecht kwam heb ik ook nog twee jaar in het
bestuur gezeten en na de bestuurlijke fusie heb ik mij met veel plezier op
deze taak gestort. Het leuke vind ik de betrokkenheid bij de school en
ook de inspraak die je als ouder kunt hebben. En die inspraak kan ook
gevoed worden door de input die wij van andere ouders meekrijgen. Dus
schroom niet om ons daarvoor
te benaderen!

Mijn naam is Astrid Bleeker en
ik ben de moeder van Lars
Bleeker uit Oeroeboeroe,
groep 3. Ook mijn oudste zoon
Tijmen heeft op het Startnest
gezeten, dus ik kom al heel wat
jaren op school. Ik ben
getrouwd met Daan en wij
wonen vlakbij school. Het
meedenken en adviseren van
Roxan is een leuke klus om te
doen. Hierin vertegenwoordig ik
de ouders zo goed mogelijk.
Personeelsgeleding
Hallo! Ik ben Carolien Jonker. Ik
ben de leerkracht van
middenbouwgroep
Oeroeboeroe. Ik werk al zo’n
28
jaar op basisschool ’t
Startnest en heb in het
verleden al een aantal jaren
met veel plezier in de MR gezeten. Nu is mij gevraagd of ik wederom voor een
bepaalde tijd in de MR wil plaats nemen. Als leerkracht van een school vind ik het
belangrijk om met ouders te sparren over onderwerpen die op school spelen.
Communicatie is de lijm van een organisatie. En die communicatie tussen de
verschillende geledingen vindt plaats in o.a. de MR van een school. Met de
leerkrachten en ouders zullen we adviserende en misschien zelfs een beslissende rol
gaan spelen bij beleids- en andere zaken die aan de orde komen.
We hebben onze eerste vergaderingen erop zitten van dit schooljaar en daarin
kwamen o.a. de jaarplanning en de schoolgids aan de orde.
Groet, Carolien Jonker
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Mijn naam is Ingeborg Veltman en sinds dit schooljaar ben ik lid van de MR. In 2000
startte ik als leerkracht bij ‘t Startnest; mijn jongste zat toen in groep 8. Als ouder
was ik al betrokken bij de school; ik was een tijdje lid van de ouderlaag (nu OR) en
heb ook in het bestuur gezeten. Ik ben begonnen in de onderbouw, maar heb ook
jaren in de middenbouw gewerkt en werk nu in de bovenbouw. De afgelopen 3 jaar
was ik lid van de OPR (de MR van het samenwerkingsverband waar ‘t Startnest bij
hoort) Ik vind het fijn om onderdeel te zijn van een team dat wat dieper op de zaken
in gaat en nadenkt over oplossingen. Na onze eerste vergadering heb ik er ook het
volste vertrouwen in dat we in goed overleg zullen samenwerken in de MR.
Groet Ingeborg
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Agenda

Donderdag 5 november
Maandag 9 november 14:30-16:00
Donderdag 12 november
Vrijdag 13 november
Maandag 16 november
Maandag 23 november 14:30-16:00
Dinsdag 1 december
Dinsdag 1 december
Donderdag 3 december
Vrijdag 4 december
Vrijdag 4 december
Maandag 7 december
Maandag 7 december 14:30-16:00

Agenda 2020 - 2021
Studiemiddag. Kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur
Ouder- en kind adviseur aanwezig
Themasluiting (alleen kinderen en team)
School versieren in Sintsfeer
Themaopening (alleen kinderen en team)
Ouder- en kind adviseur aanwezig
Sinterklaasfeest op school
Studiemiddag; kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur
Themasluiting (alleen kinderen en team)
Plasticsoep project
School versieren in kerstsfeer
Themaopening (alleen kinderen en team)
Ouder- en kind adviseur aanwezig

Nieuws van de bibliotheek
Veel kinderen lezen graag strips. Maar zijn stripboeken ook goed om beter te leren lezen? Ja zeker!
Lees hier meer over stripboeken, plezier in lezen én over de Maakplaats bij de bieb.
Hartelijke groet,
Connie Fransen (leesconsulent bij jullie op school)
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Bericht van de OuderRaad; Even voorstellen
Hallo allemaal!
Ik ben Barbara Dijksterhuis, moeder van Marley
(Oeroeboeroe) en getrouwd met Alex. Ik ben werkzaam bij
ING, ofwel “De Oranje Leeuw” zoals Marley het noemt. Hier
werk ik in het beheer van de zakelijke (MKB) kredieten.
Normaal gesproken in A’dam Zuidoost, maar sinds maart
vanuit mijn “kantoor aan huis”. Af en toe best een eenzaam
bestaan nu, aangezien Alex met zijn eigen klussenbedrijf altijd
op pad is (wordt ook best lastig om dat thuis te doen, hoewel…
ik kan nog wel wat klusjes bedenken!
).
Omdat ik het leuk vond om wat meer betrokken te zijn bij de
school en ik ervan houd om alles uit de kast te halen om een
feestje tot een succes te maken, ben ik begin ’19 lid geworden
van de OR. En sinds vorige week mag ik mezelf de kersverse
voorzitter van deze gezellige, actieve club moeders noemen!

Ik maak hierbij dan meteen maar even van de gelegenheid gebruik om onze scheidend voorzitter Désiree te
bedanken voor haar enthousiaste en bevlogen voorzitterschap van de afgelopen jaren!
Het leukst van de OR vind ik vooral die stralende gezichtjes tijdens de activiteiten die we organiseren, dat is
echt loon naar werken! En niet alleen voor mezelf, maar ook voor Alex, want de hulp van mijn handige man is
regelmatig meer dan welkom. Hiernaast is het ook zeker leuk om zowel leerlingen als de teamleden beter te
leren kennen. Hierdoor voel ik me echt een gewaardeerde spin in het Startnest-web
.
Vragen/nieuwsgierig/wil je meer over mij of de OR weten? Je vindt me op donderdag en vrijdag op het
schoolplein en natuurlijk via or@startnest.nl!
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Bericht van Videt
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