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INFO - Nummer 17 
13 april 2021 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden van de Scheg echt begonnen. Fijn om 
te zien hoe hard er wordt gewerkt en we kijken uit naar een mooie nieuwe 
sporthal voor de deur, zodat we weer kunnen gymmen zonder reistijd. Al 
vinden veel kinderen zo’n ritje met de bus helemaal niet zo erg. U zult vast 
ook gezien hebben dat er veel bomen zijn gekapt. Er gaat een architect aan 
de slag met de buitenruimte en wij zullen ook zeker onze stem laten horen, 
zodat we over enige tijd weer een fijne, groene omgeving hebben.  
 
 
 
 
 
 
 
  

De afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan 
de cito-toetsen. Het was een behoorlijk ingewikkelde exercitie, 
omdat er nu toch vaker kinderen afwezig zijn dan gebruikelijk. En 
daarbij mengen we nog niet zomaar alle groepen, dus het kostte 
wat meer tijd. Voor de komende periode staat de analyse van deze 
toetsen op de planning. Het is goed om te kijken wat de 
opbrengsten van ons onderwijs zijn. Wat ging goed en kunnen we 
dus mee doorgaan en wat verdient wat extra aandacht? We zullen 
de opbrengsten met het team eerst op schoolniveau en daarna op 
groepsniveau bekijken. Dan kunnen we plannen maken voor de 
komende periode. Uiteraard kijken de stamgroepleiders samen 
met interne begeleiding ook naar de opbrengsten van individuele 
kinderen. Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat 
we de komende periode weer op passende wijze aan de juiste 
doelen werken.  

  
Deze periode wordt er ook alvast gekeken naar volgend jaar. We brengen de formatie op orde, zodat we 
weten welke stamgroepleider waar staat volgend jaar en of er nog vacatures uit moeten. Daarnaast werpen 
we alvast een voorzichtige blik op de stamgroepindeling. Een zeer zorgvuldig proces waarin op meerdere 
momenten gekeken wordt welk kind in welke stamgroep het meest tot zijn recht komt. U kunt de definitieve 
indeling later dit jaar in het stamgroepenboekje lezen.  
  
De werkzaamheden in het gebouw vorderen gestaag. Op dit moment wordt de nieuwe keuken geplaatst, met 
daarin uiteraard weer een verlaagd gedeelte zodat we, zodra het weer kan, lekker met de kinderen kunnen 
koken. Ook is er een nieuw podium besteld, zodat we, zodra het weer mag, weer volop kunnen vieren in de 
aula. Wij kunnen niet wachten!  
  
Met vriendelijke groet,  
Roxan Linnekamp  
  
 
  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Per einde van dit schooljaar komt er een vacature beschikbaar in de MR. Els Verpoorten heeft aangegeven het 
stokje graag over te willen dragen aan een andere ouder/verzorger. Astrid Bleeker stelt zich graag beschikbaar 
voor een tweede termijn.   
  
De MR denkt mee en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het 
onderwijs. Ongeveer 1 keer in de 6 weken vindt er een vergadering plaats maar ook tussentijds vindt er 
overleg plaats tussen de directeur en de MR. Op dit moment is uiteraard veel Covid-gerelateerd maar in de 
basis heb je het met elkaar over de besteding van gelden, de kwaliteit van het onderwijs, vaststellen vakanties 
en vrije dagen, ouderparticipatie enz.   
  
De MR bestaat uit een team van twee ouders en twee leerkrachten. Wie lijkt het leuk om zich hier voor een 
termijn van 2 jaar minimaal aan te verbinden?   
Wij zullen hiervoor, dat zijn wij verplicht, verkiezingen uitschrijven. Je motivatie met een foto van jezelf kun 
je mailen naar mr@startnest.nl Graag ontvangen wij uiterlijk donderdag 29 april de inzendingen. In de 
opvolgende info zullen wij de kandidaten dan voorstellen en kan er door ouder(s)/verzorger(s) gestemd 
worden.  Wil je vooraf meer weten? Mail dan naar mr@starnest.nl. Wij staan je graag te woord.  
  
Met vriendelijke groet,  
Medezeggenschapsraad ‘t Startnest  
Astrid Bleeker  
Els Verpoorten  
Carolien Jonker  
Ingeborg Veltman  
 
 
 
Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

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) 
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei Meivakantie 
Maandag 17 mei Ouder- en kindadviseur aanwezig 
Woensdag 19 mei OuderRaad vergadering (info via or@startnest.nl)  
Donderdag 20 mei Praktisch verkeersexamen groep 7 
Maandag 24 mei 2e Pinksterdag (kinderen en team zijn vrij) 
  

 
 

  

mailto:mr@startnest.nl
mailto:or@startnest.nl
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Nieuws van de bibliotheek 

Leest jouw kind het liefst dikke boeken? Of juist strips of 
tijdschriften? 
Gelukkig is alles weer te leen in de bibliotheek.  
Én de bibliotheek kan jou als ouder helpen met vragen over het 
mediagebruik van je kind. 
Én er is deze maand een online familie college over ruimtevaart… 
Hier lees je er alles over. 
 
 
Groet en veel leesplezier! 
Van 
Connie (leesconsulent bij het Startnest) 
 

 

Koningsspelen 

Op vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. Samen met de 
ouderraad is het gelukt om op deze dag Coronaproof 
leuke activiteiten plaats te laten vinden! 
 
Uw kind hoeft deze dag geen pauzehapje en drankje mee 
voor in de kleine pauze.  
Uw kind mag deze dag in sportieve kleding naar school, 
een rood/wit/blauw of oranje tint zou leuk zijn! Denk ook 
aan gympen 

 

 

  

https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html?utm_source=NieuwsbriefDBOS&utm_medium=email&utm_campaign=Startnest
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Avond4Daagse Uithoorn 

Helaas kan de Avond4daagse niet doorgaan zoals gebruikelijk vanwege alle Coronamaatregelen. 
Maar de organisatie heeft een heel leuk alternatief bedacht! U kunt uw kind inschrijven voor 6,50 
euro en dan op uw eigen moment vanuit huis met behulp van een app een route lopen. De te lopen 
afstand kunt u zelf kiezen en na 4 avonden (die niet aaneengesloten gelopen hoeven te worden) 
ontvangt uw kind ook een echte medaille! Ondanks dat we niet als school kunnen lopen, hopen we 
natuurlijk dat er veel Startnestdeelnemers zullen meedoen! Dus schrijf u snel 
in: https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-uithoorn-home-edition 
 

  

https://www.avond4daagse.nl/agenda/avond4daagse-uithoorn-home-edition
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Ingezonden: 

 
 


