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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Er gaat geen week voorbij of er verandert wel iets aan de inventaris op ’t Startnest of de omgeving ziet er wat
anders uit. Zo is de gemeente nu begonnen aan de sloop van de sporthal. Dit betekent dat ’t Startnest tijdelijk
grenst aan een bouwplaats. Uiteraard levert dit af en toe wat overlast op, maar het levert juist ook
leermomenten op. Zo heeft een aantal onderbouwkinderen laatst zelf gevraagd naar de werkzaamheden van
de mensen die een stukje grond aan het betegelen waren, omdat ze daar nieuwsgierig naar waren. Die
nieuwsgierigheid waarderen wij enorm en we stimuleren de kinderen dan ook om op onderzoek uit te gaan.
Uiteraard begeleiden wij hen hierbij.
Het zal u niet ontgaan zijn dat er vele bomen gekapt zijn om de bouw van de nieuwe sporthal mogelijk te
maken. Wij betreuren natuurlijk dat dit nodig is. Er ligt al een nieuw beplantingsplan en wij hebben contact
met de architect om ervoor te zorgen dat er ook weer mooie bomen geplant worden rond onze school. Wij
hechten veel waarde aan onze groene omgeving en kijken er naar uit dat deze in ere hersteld wordt.
In school zijn inmiddels prachtig nieuwe kringbanken geplaatst, zodat ook in de bovenbouw gewerkt kan
worden met een vaste kring. Helaas kunnen we deze nu, in verband met de maatregelen, nog niet gebruiken.
Maar als er dan versoepelingen plaats zullen vinden, zijn wij er klaar voor. Volgende week zullen de vloeren in
de kantoren worden aangepakt én wordt de vloer in de keuken geëgaliseerd, zodat we zeer binnenkort
kunnen beginnen met het plaatsen van de nieuwe keuken. Als deze helemaal geplaatst is, zal ook daar het
laatste stuk nieuwe vloer worden gelegd. Ook in de nieuwe keuken is weer veel ruimte voor de kinderen om te
kunnen koken, wij kunnen niet wachten!
Het volgende filmpje hebben de kinderen gezien als eerste digitale thema-opening. Wij vinden het leuk om dit
ook met u te delen. Het geeft een kleine impressie van de werkzaamheden in de voorjaarsvakantie en u kunt
alvast het resultaat van eerdere werkzaamheden zien. Op de foto’s op de volgende bladzijde ziet u hoe het er
momenteel in school uitziet. We hopen dat u het heel snel live kunt komen bewonderen!
Toetsperiode
Momenteel worden de CITO-toetsen afgenomen. Deze toetsen helpen ons bij het inrichten van ons onderwijs
de komende periode. Dat betekent dat we de resultaten goed analyseren om ervoor te zorgen dat we goed af
kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen. Op die manier kunnen we onze lessen goed
voorbereiden en zorgen we ervoor dat we de kinderen binnen hun eigen mogelijkheden laten groeien.
Studiemiddag
Vandaag is er een studiemiddag. Het team verdiept zich verder in Nieuwsbegrip, de methode die we op ’t
Startnest gebruiken om de kinderen te leren begrijpend lezen. Een externe expert neemt ons mee door een
zogeheten Masterclass. Deze verdiepingsslag zorgt ervoor dat wij het vak begrijpend lezen nog beter kunnen
aanbieden. We kijken gezamenlijk naar hoe de instructie het best aan kan sluiten bij de onderwijsbehoeften
van de verschillende kinderen in de groep en hoe zij de tekst daarna zo goed mogelijk kunnen verwerken.
Begrijpend lezen is een belangrijk vak, dat bij andere vakken zoals bijvoorbeeld taal maar ook rekenen,
veelvuldig ingezet wordt.

Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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De entree

Kast voor de stamgroepleider en de kring
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Bovengang

RT lokaal
Agenda
Maandag 22 maart
Vrijdag 2 april
Maandag 5 april
Woensdag 7 april
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april

Agenda 2020 - 2021
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Goede vrijdag (kinderen en team zijn vrij)
2e Paasdag (kinderen en team zijn vrij)
OuderRaad vergadering (info via or@startnest.nl)
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Eindtoets groep 8
Koningsspelen (geen ontbijt en aangepast
programma)
Koningsdag (kinderen en team zijn vrij)
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OuderRaad-lid stelt zich voor
Hoi!
Mijn naam is Dimphy Hengst en ik ben sinds kort lid van de ouderraad van het Startnest, waarvoor ik mezelf
aan jullie wil voorstellen. Een bijzonder schooljaar om bij de OR te beginnen, nu er zoveel activiteiten niet zijn
doorgegaan en ik nog geen van de andere OR-leden live heb kunnen zien tijdens een vergadering..
Maar gelukkig zijn we dit ondertussen gewend, staan er wel leuke
ideeën klaar en is iedereen enthousiast om weer leuke en leerzame
activiteiten te ondernemen!
In mijn dagelijks leven ben ik moeder van Mairon (Paradijsvogel),
bonusmoeder van Indy (Jenaplanschool Wilnis) en partner van Joost.
Wij wonen sinds 3 jaar in Uithoorn en dat bevalt goed.
Ik werk als docent en verzuimcoördinator bij ROC TOP in
Amsterdam. Een leuke, enerverende baan wat online toch minder goed werkt. Maar gelukkig mogen ook wij
steeds meer fysiek les geven en live contact hebben.
Ik ga er stiekem vanuit dat we de komende tijd steeds meer activiteiten voor de school kunnen oppakken en
dingen weer ‘samen’ kunnen doen, iets waar ik (en waarschijnlijk iedereen met mij..) erg naar uit kijk!
Wil je meer over mij of de OR weten? Ik sta regelmatig op het schoolplein en je kunt mailen naar
or@startnest.nl
Nieuws van de bibliotheek
Weet je dat je ook nu boeken kan lenen in de bibliotheek? Eerst
even reserveren en daarna ophalen in jouw bieb.
Hoe dat werkt lees je in onze nieuwsbrief. En we geven natuurlijk
heel veel leuke leestips voor jouw kind. Bijvoorbeeld samen toneel
lezen 😊
Groet en veel leesplezier!
Connie (leesconsulent op het Startnest)
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Ingezonden
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