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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De lente is begonnen, dat is nu ook echt te merken aan het weer. Wat fijn om, zeker in deze gekke tijden, weer 
te kunnen genieten van mooi weer. Zodra het kan wordt er hier volop buiten gespeeld en geleerd. Zo deed de 
bovenbouw vorige week een Zweeds renspel over het thema verkeer op het plein, zo kunnen we het 
aangename met het nuttige verenigen. Inmiddels zit de eerste digitale themasluiting erop, wat een creativiteit 
in presentaties hebben we gezien. Zo werden er interviews gehouden en werd er een stop-motion filmpje 
getoond. Inmiddels is de tweede digitale thema-opening geweest. Hoewel we niet kunnen wachten tot we 
weer gewoon met zijn allen die aula in kunnen, is dit voor nu een goed alternatief. 
 
Op school proberen we binnen alle geldende maatregelen zo “gewoon” mogelijk te doen terwijl die 
maatregelen toch met regelmaat voor hele ongewone situaties zorgen. Zo hebben we recentelijk twee 
groepen in quarantaine moeten plaatsen. Zodra wij melding krijgen dat een leerling positief getest is, is er 
contact met de GGD. Ook bij andere vraagstukken vragen we met regelmaat advies aan de GGD. Zo is ons 
schooldossier al aardig gevuld in hun systeem en kregen we ook complimenten voor ons zorgvuldige handelen. 
Dit zetten we natuurlijk graag zo door en we willen nogmaals benadrukken dat we afhankelijk zijn van de 
informatie die u met ons deelt. Zodra een leerling of familielid positief test, gaan we ervan uit dat u dit bij ons 
meldt. Mochten er vragen of zorgen zijn, kunt u altijd even contact met ons opnemen.  
 
Startnestbaby  
Lesley Achten (Luistervink) is bevallen van een prachtige zoon Bodhi! 
Moeder en zoon maken het goed en we hopen ze snel even te kunnen 
bewonderen. We wensen Bram, Lesley en Bodhi heel veel geluk als gezin!  
 
Kamp 
Helaas kunnen we het kamp ook dit schooljaar niet door laten gaan. Gezien de geldende maatregelen, is het 
niet haalbaar om het kamp op de Startnestwijze te organiseren. Ook een alternatief kamp is helaas niet te 
organiseren. We betreuren het ten zeerste dat we dit schooljaar niet op deze wijze kunnen afsluiten. Uiteraard 
kijken we naar alternatieven, zoals een leuk uitje per bouw. Ook hier zijn we helaas gebonden aan de 
maatregelen. We hopen natuurlijk dat er nog wat meer versoepelingen voor het onderwijs zullen worden 
aangekondigd, waardoor er iets meer kan, maar iets leuks in de buitenlucht lijkt vooralsnog wel te kunnen. We 
houden u op de hoogte. 
 
Trakteren in de groep 
Gelukkig kunnen we de verjaardagen weer met zijn allen op gepaste afstand vieren en maken we er in de 
groepen een feestje van. We merken dat de traktaties steeds groter en meer aan het worden zijn.  
Het hoeft echt geen heel zakje met allerlei snoepjes te zijn. 
Eén, beetje gezonde, traktatie maakt de kinderen ook blij, en zorgt voor net zo'n feest in de klas! 
 
Oordopjes 
Aan het begin van het schooljaar hebben alle kinderen in de midden- en bovenbouw oordopjes gekregen om 
met een chromebook te kunnen werken. Helaas merken we dat kinderen deze vaak kwijt zijn of ze kapotgaan 
door onzorgvuldig gebruik. Er is een mogelijkheid om tegen kostprijs (€1,-) op school nieuwe aan te schaffen. 
Natuurlijk mogen eigen oordopjes/koptelefoons ook worden meegenomen. 
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Broertjes en zusjes die nog 4 jaar moeten worden 
Mocht uw kind op 't Startnest nog jongere broertjes en/of zusjes hebben die binnenkort 4 jaar worden, kunt u 
een aanmeldformulier aan Erik of mij vragen. Zodra wij hen goed in beeld hebben, weten wij ook op hoeveel 
kinderen wij kunnen rekenen de komende tijd. Mocht u nog geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s) spreken die 
nog geen keuze hebben gemaakt voor een basisschool, kunt u hen altijd even naar ons laten bellen voor een 
oriënterend gesprek. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp  
 
 
 
Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Donderdag 1 april Eiertikken 
Vrijdag 2 april Goede vrijdag (kinderen en team zijn vrij) 
Maandag 5 april 2e Paasdag (kinderen en team zijn vrij) 
Woensdag 7 april OuderRaad vergadering (info via or@startnest.nl) 
Maandag 19 april Ouder- en kindadviseur aanwezig 
Dinsdag 20 april en woensdag 21 april Eindtoets groep 8 
Vrijdag 23 april Koningsspelen (geen ontbijt en aangepast 

programma) 
Dinsdag 27 april Koningsdag (kinderen en team zijn vrij) 

 

Eiertikwedstrijd 

Op donderdagmiddag 1 april houden we op 't Startnest onze jaarlijkse 
eiertikwedstrijd. Alle kinderen hebben deze dag een hardgekookt ei nodig. 
Natuurlijk mag het ei mooi versierd worden. Welke tactiek wel en niet toegestaan 
is, wordt in de stamgroep besproken. Wanneer uw kind het ei niet kan/wil 
versieren, is het fijn als hij in ieder geval voorzien is van de naam van uw kind. Als 
er per stamgroep een paar reserve eieren zijn, is dat altijd fijn voor de kinderen 
die het vergeten zijn of de eieren die onderweg sneuvelen. Na afloop heeft iedere 
stamgroep dan een eierkoning of eierkoningin. 
 

 

Verloren 

Maandag 29 maart is Rik uit Knijsterbek zijn fietssleutel verloren. Het is een ring met twee sleutels met een 
hangslotje eraan. Wie heeft de sleutels gezien? 
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OuderRaad-lid stelt zich voor 

Hallo allemaal! 
 
Mijn naam is Kirsten Bonke, getrouwd met 
Wouter en samen hebben wij drie kinderen. 
Onze oudste dochter Karlijn zit nu nog in groep 
8 op de Vuurvogel en zal volgend schooljaar 
naar het Alkwin Kollege gaan. Lieke is 9 jaar en 
zit in groep 6 in Knijsterbek. Bas is net 6 jaar 
geworden en zit in groep 2 in Krullevaar.  
 
Ik ben werkzaam als gezinscoach bij Cordaan 
Jeugd in Amsterdam e.o. waar ik gezinnen 
begeleid waarvan de ouders en/of de kinderen 
een verstandelijke beperking hebben. Ik doe dit 
werk al 13 jaar met veel plezier. Het was het 
afgelopen jaar een grote uitdaging om de 
gezinnen te ondersteunen bij de problemen die 
veroorzaakt werden door de Corona-
maatregelen, zeker in combinatie met mijn eigen gezin. Gelukkig zijn veel zaken nu al beter geregeld dan 
tijdens de 1e lockdown waardoor het al beter te handelen is.  
 
Naast mijn gezin en mijn werk vind ik het erg leuk en belangrijk om betrokken te zijn bij het onderwijs van mijn 
eigen kinderen, waardoor ik 2 jaar geleden lid ben geworden van de Ouderraad. Ik vind het leuk om betrokken 
te zijn bij het bedenken en organiseren van leuke activiteiten voor de kinderen. In deze tijd gaan er veel 
activiteiten niet door, maar achter de schermen zijn we nog steeds aan het bedenken wat we wel kunnen 
doen binnen de huidige omstandigheden. Met het mooiere lenteweer op komst moeten er toch leuke 
activiteiten mogelijk zijn. Hou de nieuwsbrief dan ook goed in de gaten.  
 
Heb je vragen over de activiteiten, heb je een talent wat wij misschien in kunnen zetten, dan kun je ons altijd 
aanspreken op het schoolplein of even mailen naar or@startnest.nl. 
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Ingezonden 

 

G r a t i s     o u d e r c u r s u s ! 

 
 Ochtendstress?  

 Moet je soms 10x iets aan je kind vragen voordat hij/zij luistert?  

 Of luistert hij/zij misschien alleen nog maar als je je stem verheft?  

 Komt hij/zij ‘s avonds steeds uit bed?  

 Zou de sfeer thuis wel wat positiever mogen?  

 Kan je niet rustig bellen als de kinderen thuis zijn?  

 Is er veel strijd en competitie tussen je kinderen onderling?  

 Merk je dat je sneller geïrriteerd raakt richting je kinderen dan je misschien zou willen?  

 Zitten jullie als ouders niet op een lijn?  

Herken je jezelf in een of meerdere van bovenstaande vragen, en woon je in de gemeente Uithoorn of Ouder-
Amstel, dan is dit een leuke en laagdrempelige training voor jou!  
Samen met twee enthousiaste trainers ga je met een groep ouders door middel van een werkboek, het kijken 
naar filmpjes en onderlinge uitwisseling aan de slag om je eigen opvoedsituatie onder de loep te nemen. Dit 
met als doel om te kijken waar je eigen valkuilen liggen en wat je kan doen om deze te voorkomen. Daarnaast 
ga je kijken naar strategieën om het gewenste gedrag van je kind te bevorderen en het negatieve gedrag te 
verminderen.  
 
Hoe gaat het in zijn werk?  
Deze training bestaat al meer dan 30 jaar en wordt in ruim 25 landen gegeven. Het heeft over de hele wereld 
al duizenden families geholpen.  
De training bestaat uit vier digitale bijeenkomsten van anderhalf uur. In de drie weken hierna word je wekelijks 
thuis gebeld door één van de trainers om te bespreken hoe het gaat en dan wordt het programma nog meer 
op maat gemaakt, waardoor het perfect aansluit op je persoonlijke situatie. Dan volgt er een slotbijeenkomst 
waar wordt besproken hoe het nu gaat en waar een plan wordt gemaakt voor de toekomst.  
 
Waar en wanneer?  
De trainingen worden dit jaar, in verband met de coronamaatregelen, digitaal gegeven via beeldbellen.  
Data:   18 mei, 25 mei, 1 juni, 8 juni en 6 juli 2021 van 19:30 uur tot 21:00 uur.  
 
Ok, ik ben enthousiast! En nu?  
Geef je op door een mail te sturen aan een van onderstaande trainers. Zij nemen dan contact met je op.  
Klaartje Sluijs  (k.sluijs@levvel.nl)  
Maureen Smit (m.smit@kabouterhuis.nl)  
Wil je eerst nog wat meer informatie over de training, kijk dan op www.positiefopvoeden.nl. 

file:///C:/Users/Annemiek/AppData/Local/Temp/www.positiefopvoeden.nl

