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Nieuws van Roxan  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
December is weer aangebroken, wat is 2020 voorbijgevlogen, ondanks dat het een vreemd jaar was. Een jaar 
met minder samenzijn, minder feesten en partijen, maar als er dan gevierd wordt, doen we het goed op ‘t 
Startnest! Zo ook vandaag, want wat een mooie en gezellige Sinterklaasviering hebben we gehad! We 
begonnen de dag met alle stamgroepen in de aula. Na zelf al enkele liedjes gezongen te hebben, kwam de 
Hoofdpiet ons opwarmen voor Sinterklaas. Opnieuw werden allerlei liedjes gezongen en er werd gedanst, wat 
een gezelligheid. Na dit mooie voorprogramma kwam toch eindelijk Sinterklaas in de aula, wat waren de 
kinderen er klaar voor. Uiteraard werden de zang- en danskunsten ook aan Sinterklaas getoond en werd er 
echt samen gevierd. Na deze opening van de dag, gingen de kinderen in stamgroepen uiteen. De bovenbouw 
begon traditiegetrouw met het uitpakken van de susprises. Wat hebben de kinderen hun best gedaan, de 
meest prachtige creaties kwamen voorbij! Inclusief gedicht en cadeautje, alle kinderen weer even blij! 
 

 
Voor de onder- en middenbouw was er een heel programma met Voorleespiet, Twisterpiet en natuurlijk een 
moment bij Sinterklaas, Hoofdpiet en hun pepernotenmachine. Uiteraard gebeurde er van alles en ging er ook 
een en ander mis, maar dat kunnen de kinderen u vast zelf vertellen! 
 

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Aanstaande vrijdag volgen de kinderen het project “Plasticsoep”. Kinderen gaan aan de slag met opruimen van 
afval en leren over het belang daarvan. Daarnaast zullen we de Sinterklaasspullen weer opruimen, deze maken 
plaats voor de Kerstversiering.  
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Kerst 
Uiteraard hebben we ook met de Kerstviering rekening te houden met de coronamaatregelen, maar we maken 
er toch een mooie avond van samen. We starten met een spetterende Kerstmusical, welke op dit moment 
wordt ingestudeerd onder leiding van Shanna Elleswijk en het koor oefent onder begeleiding van Jelke 
(IJsvogel). Deze musical wordt ook gestreamd, hier ontvangt u later een link van en meer informatie over (info 
van 15 december). Vervolgens gaan de kinderen in stamgroepen uiteen om samen te genieten van een 
kerstdiner. Helaas mogen de kinderen dit jaar geen hapjes van thuis meenemen, maar we hebben ervoor 
gezorgd dat het kerstdiner toch op Corona-proof wijze door kan gaan. Sonah Catering regelt deze avond 
verschillende hapjes voor de kinderen. In de info van 15 december ontvangt u de laatste informatie over deze 
viering. Met Sinterklaas en het kerstdiner zijn meestal de stamgroepouders aanwezig op school. Wegens alle 
richtlijnen kan dat dit jaar helaas niet. Tijdens het kerstdiner zullen we ondersteund worden door de ouders 
van de ouderraad. We hopen u zo snel mogelijk weer te mogen ontvangen in de school.  
 
De inloop voor deze avond is tussen 16:45 en 17:00 uur. Dit gaat net zoals ‘s morgens, u zet uw kind op het 
plein of bij het plein af en het kind loopt zelf de school in. Uiteraard staan er teamleden bij de deur om hen op 
te vangen. Houdt u zelf ook een oogje in het zeil? Aan het einde van de avond, tussen 19:00 en 19:10 uur kunt 
u uw kind buiten bij de stamgroepleider ophalen, álle kinderen dienen opgehaald te worden, niemand mag 
alleen naar huis. We verwachten één ouder/verzorger per gezin, zodat de hoeveelheid ouders te overzien 
blijft. De onderbouw staat op het schoolplein, de middenbouwgroepen staan voor de kleutergymzaal (naast de 
peuteropvang ‘t Overstapje) en de bovenbouw staat achter de school, rondom het speelveld. Wij kijken uit 
naar een gezellige Kerstviering. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp  
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Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Donderdag 3 december Themasluiting (alleen kinderen en team) 
Vrijdag 4 december Plasticsoep project 
Vrijdag 4 december School versieren in kerstsfeer 
Maandag 7 december Themaopening (alleen kinderen en team) 
Maandag 7 december 14:30-16:00 Ouder- en kind adviseur aanwezig 
Woensdag 16 december Kerstviering 
Vrijdag 18 december Opruimen kerstversiering 
Vrijdag 18 december 11.45 uur Start van de kerstvakantie.  

Lesvrije middag groep 5 t/m 8 
Maandag 4 januari Extra studiedag. Kinderen zijn vrij, team is de school 

aan het inrichten 
Woensdag 6 januari Themaopening (alleen kinderen en team) 
Woensdag 6 januari OuderRaad vergadering 3 (info via or@startnest.nl) 
Maandag 11 januari t/m vrijdag 22 januari Cito LVS toetsen 
Maandag 11 januari 14:30-16:00 Ouder- en kind adviseur aanwezig 

 

Nieuws uit de bieb 

Beste ouders, 

 

De feestelijke decemberdagen komen er weer aan! Dat betekent gezellige avonden met 

spelletjes, kerstfilms en.. lezen!  

In onze nieuwsbrief vind je de leukste nieuwe boeken én lees je waarom het zo goed is om te 

blijven (voor)lezen in de vakantie.  

Slaat de verveling toe? Kijk dan eens in onze jeugdagenda waarin alle activiteiten voor de 

kerstvakantie staan.  

Klik hier om verder te lezen. 
 

Hartelijke groet en fijne decembermaand, 

Connie (leesconsulent bij jullie op school) 

 

mailto:or@startnest.nl
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
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Bericht van de OuderRaad; Even voorstellen 

Hallo allemaal! 
 
Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. 
Mijn naam is Karin van Kooten, moeder 
van Brad (groep 5 Paradijsvogel) en Riley 
(groep 1 Buitelgans) en woon samen met 
mijn man Frank 13½ jaar in Uithoorn. Ik 
ben werkzaam bij APG Europe bv te 
Uithoorn, als inkoper van medisch en 
cosmetisch verpakkingsmateriaal. Kijk 
maar eens rond in je badkamer of 
medicijnkastje en wellicht komt die 
shampoo fles of dat pillenpotje wel bij 
mij vandaan.  
Voor nu werk ik gedeeltelijk thuis en op 
kantoor. Dat vind ik wel prettig daar mijn 
man al sinds maart thuis werkt, kan ik 
nog ergens een deur achter mij dicht 
doen. 
 
Mijn moeder zei vroeger altijd: als je kinderen op de basisschool zitten doe dan wat je kan op school. Het is 
voor de kinderen een heerlijke tijd en zo beleef je samen de herinneringen van deze periode, want voor je het 
weet gaan ze naar de middelbare. 
Dat advies heb ik van harte aangenomen en momenteel zit ik nu in mijn 5de jaar als OR lid en mijn 3de jaar als 
secretaris en het bevalt mij nog steeds prima.  
 
De OR is een zeer gezellige groep van diverse moeders (vaders zijn ook welkom hoor) en voel mij er prima in 
thuis. Als langstzittende OR lid, nu Desiree ons helaas gaat verlaten, vind ik het nog steeds geweldig om te zien 
hoe de OR trein in welke vorm dan ook doorgaat. Covid-19 of niet, we vinden altijd wel weer iets om te 
organiseren voor de kinderen. Hoe alle ideeën ontstaan en dan tot werkelijkheid komen is fantastisch om te 
zien. Ik zie de kinderen, maar ook de teamleden en ouders, stralen en enthousiast zijn. Dat geeft mij veel 
voldoening. 
Als secretaris houd ik mij vooral bezig met de agenda, notulen, jaarvergadering en het hulpouderformulier.  
Binnen het activiteitenpakket van de OR organiseer ik het voorleesontbijt, verkleedfeest en de 
voorbereidingen van het schoolreisje voor de onderbouw. Verder help ik daar waar nodig, luizenmoeder, lezen 
met kinderen en stamgroepmoeder van Paradijsvogel. Al met al een bezig bijtje en geniet met volle teugen. 
Hopelijk mag er in 2021 weer wat meer met ouders op school, want ik sta te springen om weer wat te doen! 
 
Ik ben te vinden op het schoolplein op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bij het ophalen van mijn 
kinderen en ook op vrijdag bij het wegbrengen in de ochtend.  
Mocht je vragen hebben over de OR (we zoeken nog steeds 1 nieuw lid) of je hebt ideeën/opmerkingen, 
schroom niet om mij aan te spreken.  
Ook kun je altijd een mail sturen naar or@startnest.nl en ik help je graag verder! 
 
 
 

mailto:or@startnest.nl

