
    

    

___________________________________________________________________________ 

 

Pagina 1 van 4 
 

 

INFO - Nummer 13 
16 februari 2021 

www.startnest.nl 
www.facebook.com/tStartnest 

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na anderhalve week fysiek onderwijs, waarin we ook nog flink uitgedaagd werden door het winterweer, zijn 

we weer een beetje aan de nieuwe situatie gewend. Uiteraard houden we de actualiteiten goed in de gaten en 

gaan we weer terug naar stamgroepen (bovenbouw) en instructiegroepen (midden- en bovenbouw) zodra dat 

verantwoord kan. 

 

In de vakantie worden er nieuwe vloeren gelegd in de gangen en de aula. Beetje bij beetje krijgt het gebouw 

weer meer vorm en vinden de spullen weer hun plek. We hopen snel weer wat beeldmateriaal met jullie te 

kunnen delen en hopen uiteraard ook dat jullie het heel snel live  mogen bewonderen. 

 

Volgende week is het voorjaarsvakantie, daarmee sluiten we een roerige tijd af. We hopen dat jullie allemaal 

even genieten van vrije tijd, of in ieder geval de vrije tijd van de kinderen waardoor er iets minder op de klok 

geleefd hoeft te worden. We wensen jullie een fijne week en zien jullie graag 1 maart weer op school! 

 

Gymzaal 

Na de voorjaarsvakantie kunnen we langere tijd geen gebruik 

maken van de Scheg, want daar wordt een nieuwe gymzaal 

geplaatst. Dit betekent ook dat er voor langere periode een 

bouwterrein naast ’t Startnest is. Uiteraard zullen ze bepaalde 

werkzaamheden zoals het heien, zoveel mogelijk in de 

vakanties doen, maar we zullen af en toe wel wat 

geluidsoverlast hebben. Hier is niets aan te doen en het zal iets 

vragen van onze flexibiliteit.  

 

Voor de komende periode zijn er ook looproutes 

opgesteld. Onderstaand plaatje is bij velen van 

jullie waarschijnlijk al op de mat gevallen namens 

de gemeente, maar bij deze ook nog even hier 

voor de volledigheid. De midden- en bovenbouw 

gaan voorlopig naar een tijdelijke hal. Er is 

busvervoer geregeld door de gemeente en alle 

midden- en bovenbouwgroepen zullen eenmaal 

per week naar het evenemententerrein in de 

Legmeer gaan om te gymmen.  

 Tijdelijke hal 

entree nieuwe Scheg  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Peuters 

Peuterspeelzaal ’t Overstapje raakt haar plek in de Scheg door de verbouwing ook even kwijt. Zij zullen daarom 

per 1 maart gebruik maken van het lokaal naast Buitelgans op de benedenverdieping, het vroegere 

Startmuslokaal. Wij kijken uit naar een fijne en goede samenwerking! 

 

Corona 

Mochten er in de voorjaarsvakantie kinderen positief getest worden, dan horen we dit graag zodat we de 

juiste stappen wat betreft informatievoorziening kunnen zetten. U kunt dit mailen naar directie@startnest.nl 

Alvast bedankt. 

 

Groep 3 instructie 

Sinds begin dit jaar kreeg een deel van groep 3 instructie van Hannelore Pomstra en Yvonne Graafsma. 

Momenteel verzorgen zij samen, in de tijdelijke situatie, instructie aan groep 5. Yvonne heeft te kennen 

gegeven haar werkzaamheden op 't Startnest niet langer te kunnen combineren met haar andere werk. 

Chantal Pronk (stamgroepleider Paradijsvogel) zal de instructiewerkzaamheden van Yvonne tot aan de 

meivakantie overnemen. De komende tijd zullen we opnieuw bekijken hoe de situatie na de meivakantie zal 

zijn. Wij bedanken Yvonne voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar alle goeds! 

 
Verlof Lesley 
Lesley Achten, stamgroepleider van Luistervink, is iets eerder met verlof gegaan. Gelukkig heeft een bekend 
gezicht, Avi de Winter, haar werkzaamheden in de groep overgenomen. We wensen Lesley een fijn verlof en 
kijken uit naar de komst van deze Startnestbaby! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp  

mailto:directie@startnest.nl
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Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Maandag 22 februari t/m vrijdag 26 februari Voorjaarsvakantie 
Dinsdag 2 maart Studiemiddag. Kinderen onderbouw zijn vrij vanaf 

11:40 uur, midden- en bovenbouw vrij vanaf 11:50 
Woensdag 3 maart Ouderraad vergadering 
Maandag 8 maart  Ouder- en kindadviseur aanwezig 
Dinsdag 16 maart Studiemiddag. Kinderen onderbouw zijn vrij vanaf 

11:40 uur, midden- en bovenbouw vrij vanaf 11:50 

 

 

OuderRaad-lid stelt zich voor 

Wat leuk dat ik jullie nu mag vertellen wie ik ben. Mijn naam is Brenda van 
Ommeren. Ik ben bijna 6 jaar getrouwd met Dennis Bon. Samen hebben wij 2 
kinderen: Dano en Esmay. Dano zit in groep 2 van de Buitelgans en Esmay is sinds 
oktober jongste kleuter in de IJsvogel. 
  
Ik ben sinds begin dit schooljaar lid van de OR. Ik krijg van niks meer energie dan 
van dingen uitzoeken, regelen en plannen. Als je daarvoor blije kinderen gezichtjes 
terug krijgt is dat natuurlijk de kers op de taart.  
 
Het is dan ook niet heel vreemd dat ik personeelsplanner ben. Dit doe ik al ruim 10 
jaar. Begonnen met het plannen van horeca personeel bij een horeca 
uitzendbureau. Daarna beveiligers op Schiphol gevolgd door logistiek personeel op de bloemenveiling. Iets 
meer dan een jaar geleden was ik toe aan een verdieping in mijn werk.  En ben toen begonnen als WFM 
Consultant bij Planmen. Ik word ingezet op opdrachten die iets met personeelsplanning te maken hebben. Dit 
kunnen heel uiteenlopende opdrachten zijn. Op dit moment zit ik in opdracht bij NoordwestZiekenhuisGroep 
in Alkmaar waar ik regieplanner Covid zorg ben.  
 

Binnen de OR heb ik mij tot nu toe beziggehouden met de kerstmusical en 
kerstdiner. Helaas ging het kerstdiner op het laatste moment niet door, maar is 
het ons wel gelukt om de kerstmusical via een stream aan jullie allen te tonen. 
Want wat hadden die “kleine” kanjers allemaal hun best gedaan!  
 
Daarnaast zit ik in het team van het schoolfeest en zal ik me ook bezig gaan 
houden met de bibliotheek zodra de maatregelen dit weer toelaten.  

 
Ik kan niet wachten tot wij als OR team weer helemaal “los” kunnen gaan met onze ideeën en activiteiten.  
 
Wil je meer over mij of de OR weten? Op maandag en woensdag ben ik op het schoolplein te vinden of mailen 
naar or@startnest.nl. 

mailto:or@startnest.nl


 

 
 
 
 
 

Pagina 4 van 4 

 

 

 
Videt – flyer Sport & Fun in de voorjaarsvakantie 

 
Let wel op: Inschrijven is verplicht  
Schrijf je hier in voor de Voetbal & Fun 3-daagse 
Schrijf je hier in voor alle andere activiteiten 

https://videt-uithoorn.us14.list-manage.com/track/click?u=1fbe50172bdcb1508a5055b72&id=e186458419&e=724f2fdc51
https://videt-uithoorn.us14.list-manage.com/track/click?u=1fbe50172bdcb1508a5055b72&id=02c8c24839&e=724f2fdc51

