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INFO - Nummer 19 
18 mei 2021 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat u allen genoten heeft van een fijne vakantie. We starten de laatste periode van dit bewogen 
schooljaar. Wij zijn erg blij dat we in ieder geval zelf alweer wat dichter bij onze eigen werkwijze komen door 
de bouwen nu als cohort te zien. We kijken uit naar een goede afsluiting en hopen van harte dat we komende 
schooljaren niet meer met dergelijke omstandigheden te maken krijgen. 
 
Toetsperiode 
Vanaf 31 mei zullen er weer cito-toetsen af worden genomen. Helaas heeft er deze keer weinig tijd gezeten 
tussen de midden- en eindtoetsen. Helaas was dit niet te voorkomen door de schoolsluiting eerder dit jaar. De 
kinderen hoeven niet te leren voor de toetsen, de lesstof die getoetst wordt, hebben zij de afgelopen periode 
aangeboden gekregen. De toets is een meetmoment om te zien welke doelen de kinderen nu beheersen. 
 
Werkzaamheden Scheg 
Zoals eerder vermeld hebben de werkzaamheden aan de Scheg vertraging opgelopen. Inmiddels is er een 
nieuwe datum voor de heiwerkzaamheden, dit zal starten op 2 juni aanstaande. Wij zijn ons ervan bewust dat 
dat onze toetsperiode is, maar helaas hebben wij hier geen invloed op. 
 
Subsidie “Nationaal Programma Onderwijs" 
Wellicht heeft u in het nieuws al gehoord over de aankomende subsidie 
genaamd het Nationaal Programma Onderwijs. Alle scholen zullen voor 
komend schooljaar een bedrag ontvangen om eventuele achterstanden die 
ontstaan zijn onder de corona-omstandigheden weer in te kunnen halen. 
De kaders omtrent de besteding van deze subsidie worden steeds 
concreter. Momenteel volgen wij de te zetten stappen om te komen tot 
een zinvolle en duurzame besteding van de gelden. Dit betekent dat we 
een inventarisatie van de opbrengsten zullen maken en als team in gesprek 
gaan om te kijken hoe de subsidie effectief kan worden ingezet. Daarna 
zullen we dit met de leden van medezeggenschapsraad bespreken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 

 
 
 
Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

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) 
Maandag 31 mei Ouder- en kindadviseur aanwezig 
Maandag 31 mei t/m vrijdag 11 juni Cito/LVS toetsen 
Donderdag 3 juni Studiemiddag, kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur 
Maandag 7 juni Verkeersexamen groep 8 
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Schoolreisje 

Zoals eerder al vermeld kan het schoolkamp dit jaar helaas niet doorgaan. In een vorig bericht hebben wij 
aangegeven dat wij bezig waren met een alternatief. En het is gelukt! Dit jaar vertrekken alle groepen op 
donderdag 27 mei op schoolreisje. 
 
De kinderen en de stamgroepleiders vertrekken met de bus. En de hulpouders die meegaan, komen met hun 
eigen auto naar de locatie toe. De kinderen vertrekken pas nadat school al begonnen is, uitzwaaien gaat dit 
jaar dus niet lukken. Om 16.00 uur zijn alle kinderen weer terug op school bij de plek van de Scheg. 
 
Alle bouwen vertrekken naar een andere locatie. De onderbouw gaat naar Oud Valkeveen, de middenbouw 
naar het Linnaeushof en de bovenbouw naar Drievliet. 

 

Via Wiscollect (zoals u wellicht al gewend bent van de ouderraad) zal er een betaalverzoek komen voor het 
schoolreisje. De kosten per leerling zijn als volgt:  
onderbouw 24 euro, middenbouw 25 euro en de bovenbouw 28 euro.  
Mocht u problemen hebben om de betaling te voldoen, schroom dan niet om even contact op te nemen met 
Roxan. Het is ook mogelijk om via de gemeente een tegemoetkoming te krijgen. Ouders kunnen dit aanvragen 
bij het cluster “Werk en Inkomen” van de gemeente Uithoorn. Meer informatie hierover is te vinden op de 
website van de gemeente: www.uithoorn.nl. 
 
Voor drinken en versnaperingen wordt deze dag gezorgd. Uw kind hoeft alleen een lunchpakketje mee (voor 
de onder- en middenbouw graag in een zakje of folie voorzien van naam) en eventueel een bidon met wat 
extra drinken. Wij willen u vragen geen extra snoep of geld mee te geven. De bovenbouw houdt deze dag hun 
spullen zelf bij zich in hun rugzak. 
 
Kleed uw kind naar de weersvoorspellingen. Dus bij goed weer een vestje of iets dergelijks wat uitgetrokken 
kan worden. Vergeet dan ook uw kind niet in te smeren. Bij regenachtig weer een jas en schoenen die bestand 
zijn tegen de regen. 
 
De hulpouders van de onder- en middenbouw vragen wij om een grote rugtas mee te nemen, zodat het eten 
en drinken meekan, een setje schone kleren en wat u zelf natuurlijk wil nuttigen. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en duimen heel hard voor goed weer, duimt 
u met ons mee?  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het team van ‘t Startnest 
Roxan Linnekamp 
  

http://www.uithoorn.nl/
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Videt (Ingezonden) 

 
  

https://www.uithoornvoorelkaar.nu/
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Rapido Typen voor kids (ingezonden) 

Beste Ouders,  
 
We starten eind september op ’t Startnest 
met een cursus computertypen, die speciaal 
bestemd is voor de groepen 6, 7 en 8. De 
lessen worden op dinsdag van 15.15 tot 
16.45 uur gegeven. In totaal 10 keer 1 ½ uur 
om de week inclusief examen en diploma 
uitreiking.  
 
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij houden we 
het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De 
diploma eisen zijn voor deze kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en 
natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun 
best doen, gaan ze door tot ze het diploma hebben behaald.  
 
De kosten bedragen dit jaar € 180,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB 
aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een 
eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.  
 
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan. 
Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar 
info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van 
de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.  
 
We houden rekening met het Covid-19 virus en passen, daar waar nodig, er de lessen op aan. Alles in overleg 
met school en de regels die daar dan gelden. 
 
Met vriendelijke groert, 
 
René Friggen  
rpmfriggen@planet.nl 
info@rapidotypen.nl 
06-53268098  
 

 

Graag binnen 2 weken retour!                                              Rapido Typen  
 
Naam:        _________________________________ Naam kind:     ____________________________ 
 
Adres:       _________________________________ Postcode      ____________________________ 
 
Woonplaats:    _________________________________ Telefoonnummer: ___________________________ 
 
Naam School:   ’t Startnest                   Groep:         ___________________________ 
 
Email:        _________________________________ Geboortedatum:   ___________________________ 
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