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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Wij hopen dat jullie allen genoten hebben van een fijne vakantie en met frisse moed aan deze nieuwe periode
beginnen. In het schoolgebouw is veel werk verzet. Zo hebben de vloeren in de gangen en de aula een mooie,
frisse kleur groen gekregen. De vloeren zijn nu bijna klaar, alleen de keuken en de kantoren boven moeten
nog. De vloer in de keuken laten we leggen als de nieuwe keuken geplaatst is. Zodra het weer kan, gaan we
natuurlijk graag weer koken met de kinderen! Op de gangen zijn ook nieuwe kasten geplaatst, zodat we
minder losse spullen op de gangen hebben liggen. Beetje bij beetje komt het gebouw weer in zijn originele
staat terug, maar dan wel volledig vernieuwd en opgeknapt. Om de kinderen te laten zien hoe hard er gewerkt
is de afgelopen week, is er tijdens alle werkzaamheden een filmpje gemaakt. Dit filmpje hebben alle groepen
bekeken als een digitale thema-opening. Het filmpje is nog te groot om met jullie te kunnen delen, maar we
hopen zo snel mogelijk wat sfeerbeelden te kunnen laten zien.
Studiemiddagen
Vandaag en dinsdag 16 maart zijn er studiemiddagen. Vandaag verdiepen we ons in mondelinge taal op
't Startnest, als onderdeel van onze jenaplantraining. We schrijven een zogeheten standaardaanpak, zodat we
de juiste doelen weg kunnen zetten in de kringmomenten bijvoorbeeld en afspreken hoe we de mondelinge
taalontwikkeling op onze school vormgeven. Ook zorgen we er samen voor dat de leerlijn mondelinge taal als
doorlopende leerlijn een opbouw kent in onder-, midden- en bovenbouw. Op deze manier breiden de
kinderen hun eigen repertoire steeds verder uit. Er is speciale aandacht voor de jenaplanessenties. Dat zijn
bepaalde vaardigheden die je leert op een jenaplanschool, naast rekenen, taal, spelling, lezen etc., en ook echt
gezien worden als een meerwaarde van het jenaplanonderwijs. Zo is er bijvoorbeeld de essentie “presenteren”
en dit wordt heel mooi geoefend door het geven van kringen. De kinderen die luisteren tijdens zo'n kring,
oefenen de essentie “reflecteren” door het kunnen geven van feedback bijvoorbeeld.
Op dinsdagmiddag 16 maart volgen we nog een masterclass Nieuwsbegrip, de methode waarmee we kinderen
leren begrijpend lezen. Om ook de onderbouw hierin mee te kunnen nemen, trekken we deze lijn ook door
naar het begrijpend luisteren.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Agenda

Woensdag 3 maart
Maandag 8 maart
Dinsdag 16 maart
Maandag 22 maart
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april

Agenda 2020 - 2021
Ouderraad vergadering
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Studiemiddag. Kinderen onderbouw zijn vrij vanaf
11:40 uur, midden- en bovenbouw vrij vanaf 11:50
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Goede vrijdag (kinderen en team zijn vrij)
2e Paasdag (kinderen en team zijn vrij)
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OuderRaad-lid stelt zich voor
Via deze nieuwsbrief is het dan nu mijn beurt om
mij voor te stellen aan jullie als nieuw lid van de
Ouderraad.
Mijn naam is Maddie Scheffel. 11 jaar samen met
Sandro Blijleven en samen hebben wij 2 kinderen.
Noë is 8 jaar en zit in Kiekendief en Sepp is 4 jaar
(bijna 5) en zit in Krullevaar.
Zelf ben ik heel lang werkzaam geweest als etaleur
bij V&D en als styliste van o.a. voetbal, surf, tennis
en wielerkleding. Helaas werd deze markt erg
instabiel en heb ik besloten iets heel anders te gaan
doen. Dat is gelukt! Na een studie te hebben
gevolgd ben ik inmiddels ruim 3 jaar werkzaam als
pedagogisch medewerker op een peutergroep bij
Speel-Inn Uithoorn.
Totaal iets anders maar nog steeds een vak waar je
ontzettend veel creativiteit in kwijt kunt en laat dat
nou net mijn ding zijn!
Bijna 5 jaar geleden ging Noë als kleuter voor het
eerst naar 't Startnest. Sindsdien heb ik mij altijd
met veel plezier ingezet als hulpouder tijdens de
meeste evenementen die 't Startnest organiseerde. Voorleesontbijt, verkleedfeest, koningspelen, sponsorloop,
schoolfeest, Sint en Kerstfeest etc.
Bij deze evenementen zag ik altijd het hechte team van de OR aan het werk en dat smaakte uiteindelijk naar
meer.
Vorig jaar oktober heb ik dan toch de knoop doorgehakt en mag mij sindsdien officieel OR lid noemen.
Helaas door de huidige situatie waarin we met elkaar verkeren liggen de meeste
schoolevenementen/activiteiten stil, maar ook ik hoop me snel weer te mogen inzetten voor de school en al
onze kinderen.
Heb je nog vragen, je kunt me elke woensdag en vrijdag vinden op het schoolplein maar mailen mag natuurlijk
ook naar or@startnest.nl
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