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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Momenteel zitten we volop in de verf en nieuwe klimaatunits. De schilder zorgt ervoor dat er per week weer
twee lokalen strak in de verf zitten. Op de foto’s hieronder treft u een sfeerbeeld, zodat u ook op de hoogte
blijft van alle veranderingen. Zodra ouders weer de school in kunnen, en wij willen dat echt net zo graag als u,
zal ‘t Startnest een heel andere uitstraling hebben. Wanneer een lokaal geschilderd wordt, zit die groep in het
wissellokaal. Het is mooi om te zien hoe flexibel de kinderen zijn, hoe goed ze helpen met het verplaatsen van
de spullen en hoe goed het onderwijs door kan gaan in een ander lokaal.

Naast de schilder, zijn er ook al een tijd installateurs aan het werk op school. Zij plaatsen in ieder lokaal een
klimaatunit die kan koelen en warmen. De units hebben een directe verbinding met de buitenlucht, zodat we
op een gezonde manier kunnen ventileren. Dit betekent dat er flinke gaten in de muren worden geboord en
dat geeft soms wat geluidsoverlast, al doen de installateurs enorm hun best zoveel mogelijk voor, tussen en na
schooltijd te boren. Het werken met de hoogwerker vonden de kinderen ook erg interessant en trok dan ook
best wat bekijks.
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Uiteraard staan ook de ontwikkelingen wat betreft ons
onderwijs niet stil. Vorige week hadden we weer een
studiemiddag van HetKan!, de organisatie waar wij onze
teamtraining gericht op Jenaplanonderwijs volgen. We
hebben gesproken over groeperingsvormen in de
stamgroep en hebben stilgestaan bij ons mondelinge
taalonderwijs. De komende tijd zullen we ons tijdens deze studiemiddagen richten op het behalen van de
doelen van het mondelinge taalonderwijs in onze kringen. Vorige week en deze week zijn er ook
groepsbezoeken door onze trainers. Het is altijd zinvol als er met een frisse blik in de stamgroepen wordt
gekeken zodat wij ons onderwijs weer kunnen aanscherpen op punten waar dat nodig en/of mogelijk is.
Over twee weken hebben we weer een studiemiddag staan, maar dan richten we ons op Nieuwsbegrip. Dat is
de methode die wij gebruiken om de kinderen goed begrijpend lezen te leren. Ook deze trainer kijkt met ons
mee in de stamgroepen, zodat we dit vak steeds steviger neer kunnen zetten. Wat wellicht interessant is om te
weten, is dat wij de kinderen veelal leren begrijpend lezen door te modellen. Dit houdt in dat wij zelf de tekst
voorlezen, maar daarbij hardop vertellen wat er in ons hoofd gebeurt. Dus als we een moeilijk woord
tegenkomen, vertellen we hoe we ervoor zorgen dat we toch weten wat het betekent. Als we moeten
samenvatten leren we de kinderen tijdens het lezen al kernwoorden te arceren. Als wij even de kluts kwijt zijn
in een tekst, zeggen we dat ook hardop, zodat de kinderen leren wat je moet doen als dat je overkomt. In de
hogere groepen zien we steeds vaker kinderen die ook al kunnen modellen. Zij lezen dan een deel van de tekst
in tweetallen, zodat de kinderen samen kunnen lezen.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Agenda

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
Woensdag 16 december
Vrijdag 18 december
Vrijdag 18 december 11.45 uur
Maandag 4 januari

Agenda 2020 - 2021
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
Kerstviering
Opruimen kerstversiering
Start van de kerstvakantie.
Lesvrije middag groep 5 t/m 8
Extra studiedag. Kinderen zijn vrij, team is de school
aan het inrichten

Verloren

Danice uit Konartel is sinds afgelopen woensdag 11 november haar
rugtas kwijt. Het gaat om een Harry Potter-rugtas. Ze heeft haar
rugtas per ongeluk laten liggen bij het klimrek op het schoolplein om
12.30 uur. Wie heeft de tas gezien? Ze wil hem graag terug.
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Bericht van de OuderRaad; Even voorstellen
Hallo!
Ik ben Sintha, moeder van Ilian (Knijsterbek), Siebe (Konartel) en Eryn (Paradijsvogel). Sinds ongeveer 2 jaar
ben ik lid van de OR als penningmeester. Elk jaar rond Prinsjesdag hebben wij ons eigen Prinsjesdagmomentje
en worden tijdens de jaarvergadering de jaarcijfers en de begroting voor het nieuwe schooljaar
gepresenteerd. En hoe fijn is het om elk jaar weer leuke activiteiten te mogen organiseren en te bedenken aan
welk project we de ouderbijdrage mogen besteden, zodat de kinderen op school weer kunnen genieten van
bijvoorbeeld Sinterklaas en Kerst. Het is een mooie manier om betrokken te zijn bij de school en de kinderen!
In het dagelijks leven ben ik één van de gelukkigen die met regelmaat buitenshuis mag werken; ik ben
kinderarts-neonatoloog in het Amsterdam UMC en werkzaam op de Intensive Care voor Neonatologie (van
oudsher vanuit de locatie VUmc, maar over niet al te lange tijd op locatie AMC, we zitten namelijk midden in
een fusieproces
). Op deze afdeling zorgen we voor te vroeg geboren baby’s en pasgeborenen die
problemen hebben rondom de geboorte. Alles behalve saai en om een beetje een indruk te hebben kun je een
kijkje nemen op de Instagram @babiesareourbusiness van onze afdeling. Het kan geen toeval zijn dat deze
nieuwsbrief uitkomt op Wereldprematurendag!
Nog vragen? Ik ben te bereiken via pmorstartnest@gmail.com of or@startnest.nl!
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