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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste info van 2020, wat is het een bijzonder jaar geweest. Na een schoolsluiting in maart, daarna met
een halve groepen werken en gelukkig voor de zomer alle stamgroepen weer compleet. Op die voet konden
we na de zomer weer verder. Dat was ook het moment dat mijn tijd op ’t Startnest begon. De kinderen konden
we gelukkig allemaal begroeten, maar helaas moest u op afstand blijven. Wat had ik dat graag anders gezien,
want wat had ik u graag allemaal persoonlijk ontmoet. Wat had ik het leuk gevonden elkaar beter te leren
kennen, maar helaas kon dat in verband met de maatregelen niet. Inmiddels heb ik een behoorlijk aantal van
jullie mogen spreken, dat is fijn. Schroom ook niet om me even te bellen of op de brug (ik probeer er zo vaak
mogelijk te staan) even aan te spreken. Voor vragen of gewoon even een praatje, het wordt zeer gewaardeerd.
Ik wens voor 2021 dat we wat meer samen kunnen zijn, zodat we dat “Startnestgevoel” weer vaker kunnen
ervaren en ook zelf weer meer keuzes kunnen maken. Bovenal wens ik eenieder veel gezondheid en geluk in
2021! Dat we elkaar maar veelvuldig mogen ontmoeten!
Op onderwijskundig gebied zijn er mooie stappen gezet in de laatste maanden. De teamleden zijn verder
geschoold betreffende het jenaplanonderwijs. We hebben Masterclasses van Nieuwsbegrip gevolgd, waardoor
we steeds beter kunnen modellen en onze instructies strakker staan. We hebben twee nieuwe methodes
ingevoerd, voor rekenen en wereldoriëntatie. In januari volgen we een verdiepingscursus voor rekenen, zodat
we ons handelen weer kunnen aanscherpen. En daarnaast zijn we met instructiegroepen gaan werken, zodat
we onze kinderen goede gedifferentieerde instructie kunnen geven. Hoe team Startnest dit heeft opgepakt,
verdient een groot compliment! Naast alle coronaperikelen, blijven de teamleden zich onverminderd inzetten
voor schoolontwikkeling en daar heb ik grote waardering voor!
Corona
Helaas hebben we ook op ’t Startnest de dans niet kunnen ontspringen en hebben we sinds een week te
maken met positieve testen van kinderen. Meerdere kinderen van één bovenbouwgroep zijn positief getest,
waardoor na goed overleg met de GGD deze groep deze week al digitaal onderwijs aangeboden kreeg. Alle
ouders die voor hun eigen kind de adviezen van de GGD moesten krijgen, hebben deze ontvangen.
Link musical
Vanmiddag hebben alle acteurs en zangers toch de musical opgevoerd. We hadden hier een professionele
cameraman voor gevraagd, maar hij werd ziek. Nu is ’t Startnest niet voor één gat te vangen en hebben we de
musical zelf gefilmd. De musical is morgen vanaf 17 uur te zien en zal in ieder geval dit weekend ook nog te
bekijken zijn. We danken alle acteurs, zangers en iedereen die heeft geholpen om deze musical tot een succes
te maken. We wensen jullie veel plezier met kijken!

Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Agenda
Agenda 2020 - 2021
Woensdag 16 december t/m vrijdag 18
School gesloten i.v.m. de lockdown
december
Vrijdag 18 december 11.45 uur
Start van de kerstvakantie.
Maandag 4 januari
Extra studiedag. Kinderen zijn vrij, team is de school
aan het inrichten
Dinsdag 5 januari t/m (voorlopig) maandag 18
School gesloten i.v.m. de lockdown. We verzorgen
januari
deze weken thuisonderwijs.
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