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INFO - Nummer 18 
26 april 2021 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
En dan is het alweer bijna meivakantie. Ondanks alle gekkigheden waar we dit jaar omheen moesten werken, 
vliegt de tijd. Na de meivakantie is er nog één periode over van schooljaar 2020-2021. Een periode waarin een 
goede afronding van het jaar centraal zal staan. Daarnaast blikken we natuurlijk ook vooruit op schooljaar 
2021-2022. We hopen in het nieuwe schooljaar weer meer geplande activiteiten op gebied van onderwijs in de 
groep of uitjes uit te kunnen voeren en steeds weer wat dichterbij onze gewone manier van werken te komen. 
Afgelopen vrijdag namen we een voorproefje en werden er toch alternatieve Koningsspelen georganiseerd. 
Ondanks alle maatregelen waar we nog rekening mee moesten houden, was het een zeer geslaagde dag voor 
beweging en plezier, bijna zoals vanouds. Wij kunnen niet wachten tot alles weer mag en we weer gewoon ’t 
Startnest kunnen zijn in doen en laten! 
 
Joke 
Afgelopen week hebben we meerdere keren de post bij Joke afgegeven. Mooie kaartjes, gedichten en 
knutselwerken zijn bezorgd. Het wordt door zowel Joke als de andere teamleden erg gewaardeerd. Fijn om te 
zien hoe begaan u met Joke bent en haar zo’n warm hart toedraagt, dat verdient zij ook! Als er nieuws is, 
brengen wij u uiteraard op de hoogte.  
 
Onderwijsresultaten 
Inmiddels zijn alle resultaten van de CITO-toetsen binnen. Omdat we de toetsen nu later hebben afgenomen 
dan anders, kunnen deze niet gedeeld worden tijdens de oudergesprekken. We zorgen ervoor dat u de 
toetsresultaten van uw kind ontvangt, met daarbij een beschrijving over hoe de grafieken gelezen kunnen 
worden. Wij zorgen ervoor dat dit deze week nog mee naar huis gaat. 
 
Onderwijs na de meivakantie 
Op dit moment leggen we de laatste hand aan de vormgeving van ons onderwijs na de meivakantie. We 
streven ernaar steeds een stap dichterbij onderwijs passend bij onze visie te komen en dat betekent dat er 
weer stappen gezet moeten worden. Dit voorstel ligt nu bij het team en er wordt uiteraard advies gevraagd 
aan de MR. U wordt hier uiterlijk donderdagmiddag over geïnformeerd.  
 
Schoolreis 
Omdat we dit schooljaar niet op kamp kunnen, staat er per bouw een schoolreis op de planning. Dat betekent 
dat de onder-, midden- en bovenbouw naar verschillende, bij hun leeftijd passende, locaties zullen gaan. Op 
dit moment weten we nog niet of alle locaties open zullen gaan, dat hopen we te horen in de meivakantie. 
Daarom kunnen we op dit moment nog niet helemaal zeker zeggen hoe of wat, maar houdt er rekening mee 
dat, als alle lichten op groen gaan, de hele school op schoolreis gaat op 27 mei. In de volgende info zullen we u 
nader informeren over de mogelijkheden, betaling en eventuele benodigde hulp. 
 
Werkzaamheden Scheg 
Helaas heeft de opzichter van de werkzaamheden aan de Scheg te kennen gegeven dat zij vertraging op 
hebben gelopen. Dit komt door de vondst van asbest op onverwachte plaatsen. Omdat het verwijderen van 
asbest een zeer zorgvuldige klus is, neemt dit meer tijd in beslag. Het heien, dat gepland stond in de 
meivakantie, zal dus ook op een later moment terwijl wij weer naar school gaan, moeten gebeuren. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
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Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

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) 
Donderdag 27 mei Schoolreisje voor alle bouwen (onder voorbehoud) 

 

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 
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