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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen zondag heeft Arie Slob, minister van Onderwijs, 
aangekondigd dat we per 8 februari aanstaande weer fysiek 
onderwijs mogen bieden. Momenteel is nog weinig duidelijk 
over het hoe en wat. Ik kan me voorstellen dat dit bij u, net 
als bij ons, vragen oproept. Op dit moment wachten we de protocollen af van de officiële instanties, zodat wij 
onze werkwijze op gepaste wijze kunnen afstemmen. Uiteraard zitten we niet geheel stil en hebben we voor 
onszelf al enkele scenario's geschetst zodat we zo snel mogelijk kunnen schakelen zodra de kaders helder zijn. 
Zodra meer bekend is over wat de heropening van de scholen voor 't Startnest en daarmee voor de kinderen, 
ouders/verzorgers en teamleden betekent, stellen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte. Wat we al wel 
hebben moeten besluiten, is dat het verkleedfeest voor de voorjaarsvakantie helaas niet door kan gaan. Met 
alle verwachte maatregelen voor de heropening, zijn we hierin terughoudend.  
 
Met het heropenen van de scholen, sluiten we een tweede periode van onderwijs-op-afstand af. Wederom 
een bijzonder gekke periode, waarin we als teamleden ook trots zijn op de zelfstandigheid en het 
enthousiasme van de kinderen en het doorzettingsvermogen van u als ouder/verzorger. We zijn blij dat we op 
u hebben kunnen rekenen de afgelopen weken, dank u wel! 
 
Gisteren hebben we de studiedag gebruikt om kritisch te kijken naar ons programma voor de komende 
periode. De midden- en bovenbouw hebben de cruciale leerdoelen van rekenen en spelling op een rijtje gezet 
en leerdoelen die nog onvoldoende aan bod zijn geweest in de afgelopen periode, een plek gegeven in de 
planning voor komende periode. De onderbouw heeft hetzelfde gedaan, maar dan met de leerlijnen  
van groep 1-2. 
 
Ook de werkzaamheden in het gebouw zijn niet blijven liggen de afgelopen periode. We hebben u al eerder 
een foto laten zien van de nieuwe vloeren en het nieuwe meubilair in de groepen. De vernieuwde speelzaal is 
al enthousiast in gebruik genomen door de onderbouwers bij de noodopvang. Morgen worden er nog nieuwe 
kasten voor in de stamgroepen geleverd. In en rond de voorjaarsvakantie worden ook de vloeren in de gangen 
en de aula vernieuwd. We hebben mooi nieuw meubilair besteld voor op de gangen, zodat we ook daar 
samenwerkplekken voor kinderen kunnen creëren. Daarnaast zijn we nog bezig met het vernieuwen van de 
keuken. Kortom, 't Startnest krijgt qua gebouw een andere uitstraling, maar het blijft die fijne en vertrouwde 
jenaplanschool. Wij hopen dat jullie het allemaal heel snel live mogen en kunnen komen bekijken! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp  

Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Tot maandag 8 februari School gesloten i.v.m. de lockdown. We verzorgen 
deze weken thuisonderwijs en noodopvang 

Dinsdag 2 en donderdag 4 februari Oudergesprekken (rapport) 
Maandag 8 februari De school is weer open! 
Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 2 maart Studiemiddag. Kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur 
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Verloren 

Roan uit Krullevaar is na de kerstmusical een gifgroene tas kwijtgeraakt. Roan zijn naam staat met stift erop 
geschreven. Het is een ‘reclame-rugzakje’ met touwtjes als hengsels. Er zit een wit shirt met lange mouwen in 
en een blauw doosje met 2 waxine lichtjes. Heeft iemand deze tas per ongeluk meegenomen en thuis liggen? 
Zo ja, neem dan alsjeblieft contact op met Roan zijn stamgroepleider Madelon; m.dekoning@startnest.nl.  

 

 

Nieuws van de Ouder- en kindadviseur 

Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij weer even een bericht van de Ouder- en kindadviseurs. 

De feestdagen zijn achter de rug en ineens merk je dat die Coronatijd toch 
wel erg lang duurt. Velen van jullie moeten nog steeds thuis werken en 
hebben in de afgelopen periode ook thuisonderwijs moeten geven.  

Wij kunnen ons voorstellen dat dit van zowel jullie als van de kinderen het 
een en ander vraagt. Kinderen kunnen op deze tijd erg verschillend 
reageren. Zo vinden sommige kinderen het heel prettig om in de rust thuis 
te werken aan hun schoolwerk en zal de stap straks naar school een grote 
zijn. Andere kinderen vinden het wat lastiger om zich op hun schoolwerk te 
concentreren in de thuissituatie en kijken ernaar uit  dat de scholen weer 
open zijn.  

In deze huidige periode kunnen bij kinderen allerlei emoties naar boven komen. Denk aan frustratie, boosheid, 
verdriet, onzekerheid en angst. Verwacht van jezelf als ouder niet teveel. Het is voor jullie ook lastig. Je doet je 
best waar je kan, maar geef het aan waar het niet gaat. Daarin ben je niet de enige! Wel kan het helpen de 
gevoelens en frustraties die er spelen te benoemen zodat je kind begrijpt dat het normaal is dat deze er zijn. 

Om hier als ouders en verzorgers toch een beetje mee om te kunnen gaan hieronder wat tips die de komende 
tijd misschien wat makkelijker kunnen maken: 

Boekjes als ‘Slaapklets’ of ‘Slaapkoppie’ kunnen voor een kind helpen zijn of haar 
gevoelens wat beter te verwoorden. 

Maak een ‘Kletspot’ of koop er een online en bouw een vast moment in om als gezin even 
met elkaar in gesprek te gaan. 

Er zijn nog best leuke ‘uitjes’ te doen. Zo geven verschillende musea gratis online 
rondleidingen. Zie voor meer informatie: www.thuismuseum.nl 
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Doe een kilometerchallenge. Met het hele gezin/vriendengroep zoveel mogelijk kilometers maken. Of strijden 
tegen elkaar. Wie kan de meeste kilometers maken in een week? Je kan hiervoor een account aanmaken op 
bijvoorbeeld Strava. 

Een leuke playlist opstellen. Na iedere schooldag de dag afsluiten met een goede danspartij of maak in het 
weekend van je woonkamer een disco. 

Bak of maak wat lekkers. Misschien is er nog wel een oude buurvrouw die blij gemaakt kan worden met een 
vers baksel? 

Merk je dat je er zelf even doorheen zit en heb je behoefte aan een luisterend oor, maar is er niemand om je 
heen die even tijd of ruimte voor je heeft. Bel dan eens met de Oudertelefoon: www.oudertelefoon.nl 

Mocht je vragen hebben of zien dat je kind wat ondersteuning kan gebruiken, dan kun je contact opnemen 
met de Ouder- en kindadviseurs.  
 
De Ouder- en kindadviseur van deze school is: 

Anne van Dijk 
a.van.dijk@mee-az.nl 
06-30778552 

http://www.oudertelefoon.nl/
mailto:i.van.tongeren@participe.nu

