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Nieuws van Roxan  

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Inmiddels zitten we in de derde week van het onderwijs op afstand. Wij zijn heel blij hoe de kinderen en jullie, 
als ouder(s)/verzorger(s), het oppakken, want samen komen we een heel eind. We waarderen het ook erg dat 
jullie vragen blijven stellen zodat we goed in contact blijven en het onderwijs samen vorm kunnen geven voor 
de kinderen. Onze complimenten voor een ieders inzet! 
 
Helaas is inmiddels bekend dat ook wij na deze week in ieder geval nog twee weken dicht blijven. Op dit 
moment zorgen wij er weer voor dat we allemaal goed voorbereid de volgende weken in kunnen. Jullie horen 
zo spoedig mogelijk wat daarvoor nodig is. 
 
Hoewel de kinderen niet op school zijn, gaan de werkzaamheden onverminderd door. Zo wordt het 
schilderwerk bijgewerkt na het leggen van de vloeren, wordt het klimaatsysteem met natuurlijke ventilatie 
geoptimaliseerd en wordt er zo hier en daar nog eens een nieuwe kast of ander meubelstuk geleverd. Maar 
ook het team zit niet stil. Momenteel zijn we druk bezig de rapporten te schrijven voor de kinderen. De 
oudergesprekken zullen ook deze ronde nog digitaal plaatsvinden. Daarnaast hebben we ook onze eerste 
(digitale) cursus van het jaar er weer op zitten. Vorige week woensdag verdiepten de teamleden zich verder in 
de rekenmethode, om die ook steeds beter en uitgebreider in te kunnen zetten. Volgende week hebben we 
weer een Jenaplanstudiemoment. Kortom, ondanks alle zaken die nu in verband met het afstandsonderwijs op 
korte termijn geregeld moeten worden, verliezen we ook onze lange termijndoelen niet uit het oog. 
 
We wensen jullie weer heel veel succes met het thuisonderwijs en hopen snel op verantwoorde wijze weer 
open te kunnen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp  

Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Dinsdag 5 januari tot (voorlopig) maandag 8 
februari 

School gesloten i.v.m. de lockdown. We verzorgen 
deze weken thuisonderwijs en noodopvang 

Maandag 1 februari  Studiedag 
Dinsdag 2 en donderdag 4 februari Oudergesprekken (rapport) 
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Voorstellen lid OuderRaad (OR)  

Ik ben aan de beurt om mezelf voor te stellen in de nieuwsbrief. 
Mijn naam is Bonita Perebooms, getrouwd met Luc en moeder van 
Mahlet. Luc en ik hopen dit jaar 50 jaar te worden en Mahlet een 
tiener.  
 
Ik ben al ruim 25 jaar verpleegkundige, waarvan ik 15 jaar op de 
Intensive Care in het AMC heb gewerkt. Vanaf het moment dat ik 
moeder mocht worden van Mahlet, ben ik mij gaan omscholen als 
docent Verpleegkunde. Ik werk nu 3 dagen per week voor de 
Hogeschool van Amsterdam.  
 
We wonen in Amstelhoek, maar nu tijdelijk in Uithoorn in verband 
met de verbouw van ons huis. Elke dag over de Prinses Irenebrug 
naar school doen we graag, want volgens Mahlet is ‘t Startnest de 
leukste school van de hele wereld. Daar doe je het voor!  
We reizen dus elke dag van de provincie Utrecht naar Noord-Holland, want wisten jullie dat de prinses 
Irenebrug op de grens ligt tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht?  
 
Inmiddels ben ik alweer 5 jaar lid van de OR. Toen Mahlet in groep 1 zat ben ik lid geworden. Inmiddels zit zij in 
de bovenbouw en heeft ze het super leuk in Knijsterbek. Ik wilde graag betrokken zijn bij de school, omdat we 
immers samen met de leerkrachten onze kinderen opvoeden. Daarnaast is Mahlet trots en blij met een 
moeder in de OR die leuke activiteiten organiseert.  
 
Als OR lid ben je verantwoordelijk voor een aantal activiteiten. Die van mij zijn de Scholierenveldloop en 
Koningsspelen. Ook ben ik betrokken geweest bij de PR van de school, in de vorm van het organiseren van 
open ochtenden. Daarnaast doe je natuurlijk het hele jaar door hand- en spandiensten. Afgelopen jaar gingen 
mijn evenementen niet door. Gelukkig kon ik de kinderen aan het einde van het schooljaar nog wel verblijden 
met een ijsje.  
 
Ik hoop dat we in 2021 weer wat meer mogen vieren. De OR heeft in ieder geval al leuke ideeën op de plank 
liggen. 
 
Wil je meer over mij of de OR weten? Op woensdag en vrijdag ben ik op het schoolplein te vinden of mailen 
naar or@startnest.nl 
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