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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Waar het vorige week nog wel herfst leek, ruiken de gangen op 't Startnest inmiddels naar zonnebrand. Wat
een fijne weersomslag en wat hebben we naar de zon uitgekeken.
Hoewel we het al een tijd wisten, worden we er door het mooie weer nog even extra aan herinnerd, het einde
van dit schooljaar zit eraan te komen. Op dit moment zitten we midden in de toetsen in de midden- en
bovenbouw, worden de rapporten geschreven en werpen we de laatste blik op de stamgroepindeling. Het is
altijd druk aan het einde van een schooljaar, maar we kijken ook erg uit naar het nieuwe schooljaar waarin we
hopelijk weer meer onze eigen koers kunnen varen zonder rekening te houden met een schoolsluiting
bijvoorbeeld en we hopen ook van harte weer meer met de ouders/verzorgers te mogen samenwerken!
Joke
Afgelopen zaterdag was het afscheid van Joke. In de dagen daarvoor is er in de groepen stilgestaan bij haar
overlijden en hebben alle midden- en bovenbouwkinderen op hun eigen manier iets gemaakt, een mooi
hartje, een briefje met een lieve boodschap of een kleine tekening. Dit hebben we verzameld en er een mooie
slinger van gemaakt. Tijdens het afscheid van Joke lag de slinger in een hart naast haar, met daarin het
bloemstuk namens de OR, ouders/verzorgers en kinderen. Heel mooi om te zien hoe 't Startnest toch, ware
het in een andere vorm en helaas op afstand, aanwezig was. Deze en volgende week kunt u op school nog
even stilstaan bij het verlies van Joke. Op de kast bij de ingang hebben we een klein hoekje ingericht, waar u
ook een persoonlijke noot achter kunt laten. Wij zullen ervoor zorgen dat dit bij Joke haar familie terecht
komt.
Formatie volgend jaar
Achter de schermen zijn we druk bezig de formatie (welk teamlid neemt welke groep/taak op zich) voor
volgend jaar rond te krijgen. U heeft misschien de vacatures al voorbij zien komen op de website en onze
Facebookpagina.
Er is vacatureruimte ontstaan omdat twee vaste Startnesters hebben aangegeven met pensioen te gaan. Josijn
Settels (bovenbouw) zal vanaf het nieuwe schooljaar niet meer op 't Startnest werken en Ingeborg Veltman
(bovenbouw) zal eind december het Nest verlaten. Hoewel wij natuurlijk betreuren dat Josijn en Ingeborg
’t Startnest zullen gaan verlaten, we verliezen hiermee zeer betrokken en bevlogen stamgroepleiders en hele
fijne collega's, zijn we enorm dankbaar voor alles wat zij voor de school hebben betekend en wensen hen alle
goeds! We zullen te zijner tijd uiteraard nog stilstaan bij hun vertrek. Deze weken zullen er gesprekken plaats
vinden met mogelijke vervangers en als we de juiste match nog niet vinden, gaat de vacature opnieuw uit.
Schoolreis
Hoe leuk was het dat we in dit gekke jaar toch zo'n fantastisch uitje hadden? Donderdag 27 mei was het dan
zover, alle bouwen vertrokken naar hun eigen bestemming. Het was de laatste regenachtige dag van deze
periode, maar dat mocht de pret niet drukken. Kinderen en stamgroepleiders gingen met de bus en alle
hulpouders met hun eigen auto, dank voor jullie hulp én flexibiliteit! Onze eventmanager Chantal had alles al
geregeld, zodat we konden gaan indien de corona-maatregelen het toelieten. Omdat niet alle scholen dit zo
hadden geregeld, was het op de verschillende locaties niet heel druk. Wij hebben genoten!
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Op tijd komen
De laatste tijd zien we geregeld meerdere kinderen te laat komen. De deuren gaan op tijd open zodat alle
kinderen op tijd binnen kunnen zijn. In de ochtend starten de lessen om 08:30 uur en in de middag om 12:45
uur.
Het is voor het te laat komende kind niet prettig om binnen te komen in een groep die al begonnen is en voor
de groep is het vervelend onderbroken te worden door een kind dat te laat komt. Wilt u uw kind helpen om op
tijd te komen? Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Agenda
Maandag 31 mei t/m vrijdag 11 juni
Donderdag 3 juni
Maandag 7 juni
Vrijdag 11 juni 10:00 uur
Maandag 14 juni
Woensdag 16 juni
Donderdag 17 juni
Donderdag 24 juni
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni
Dinsdag 29 juni
Woensdag 30 juni

Agenda 2020 - 2021
Cito/LVS toetsen
Studiemiddag, kinderen zijn vrij vanaf 11:45 uur
Verkeersexamen groep 8
Afscheidsfoto groep 8
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Bekendmaken stamgroepindeling 2021-2022
Rapporten lezen en ophalen
Facultatieve rapportgesprekken
Ouder- en kindadviseur aanwezig
Stamgroepwisselochtend
Facultatieve rapportgesprekken
Studiedag – kinderen zijn vrij

Betaling schoolreisje
U heeft via de mail een betaalverzoek ontvangen voor het schoolreisje van vorige week. Nog niet alle ouders
hebben aan dit verzoek voldaan. Graag vestigen we hier nog even de aandacht op. Voor vragen kunt u mailen
met Roxan r.linnekamp@startnest.nl of Erik e.schriever@startnest.nl.
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Nieuws van de Medezeggenschapsraad (MR)
Beste Ouders,
Enige tijd geleden is er een oproep geweest om nieuwe MR leden te werven.
Hierop heeft Marlies gereageerd en ik heb aangegeven nog 2 jaar aan te willen
blijven. Er waren geen andere ouders die zich verkiesbaar wilden stellen. Om
die reden zijn er geen verkiezingen geweest. Hiermee is de MR weer op volle
sterkte en zijn we heel blij met Marlies als MR-lid. Mochten er vragen over de
procedure zijn, dan hoor ik het graag.
Marlies stelt zichzelf hieronder voor. Voor degene die mij niet kennen: ik ben
Astrid Bleeker en ben moeder van Lars Bleeker uit Oeroeboeroe. Ik ben nu 2
jaar voorzitter van de MR en doe dit met veel plezier.
Groet,
Astrid Bleeker

Hallo,
Ik ben Marlies Postma - Sienot, moeder van Yfke Postma (7) uit
Kiekendief en getrouwd met Germ Postma. Sinds april '21 werk ik in het
management van Ronald McDonald Huis Emma Amsterdam en daarvoor
heb ik negen jaar bij Ronald McDonald Huis VUmc gewerkt.
Ik heb me voor de MR aangemeld, omdat ik graag betrokken ben bij het
reilen en zeilen van school. Op deze manier hoop ik iets te kunnen
betekenen. Zoek me ook zeker op als je vragen hebt over MRgerelateerde zaken.
Zonnige groet,
Marlies
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OuderRaad-lid stelt zich voor

Hallo iedereen!
Als nieuwste lid van de OR mag ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben Chaska Regelink, moeder van twee kinderen
en getrouwd met Erik. Fenna zit sinds vorig jaar oktober op school. Voor ons is het moeilijk voor te stellen hoe
het ´naar school gaan´ was voor de Corona-pandemie. Voor ons is het normaal om niet naar binnen te kunnen
en elkaar gedag te moeten zeggen op het schoolplein, en geen idee te hebben welke kinderen en ouders bij de
klas van Fenna horen. Hopelijk kunnen we binnenkort terug naar het oude normaal.
Fenna is 4 jaar oud en zit bij de Buitelgans. Henri is 2 en zit heerlijk in de peuterpubertijd. Ik werk in het OLVG
in Amsterdam op de intensive care als verpleegkundige. Thuis werken is voor ons geen optie, daardoor hebben
wij geen uitdagingen gehad met betrekking tot thuisonderwijs. Ondertussen hoef ik niemand te vertellen wat
mijn werk inhoudt als IC-verpleegkundige. Als ik niet aan het bed sta houd ik mij bezig met onder andere
scholing voor IC-verpleegkundigen en geef ik o.a. reanimatietrainingen.
Ik heb me aangesloten bij de OR omdat ik mij graag bezig houd met het organiseren en plannen van dingen.
Zoals ik eerder al zei, ben ik het nieuwste lid van de OR en heb ik helaas nog niet veel kunnen betekenen door
de beperkingen met betrekking tot het virus. Ik hoop dat we snel weer leuke dingen kunnen organiseren. De
eerste stappen zijn al gemaakt, terugblikkend naar de Koningsspelen 😊 Aan de OR ligt het niet, allemaal even
enthousiaste ouders.
Heb je vragen over de OR, dan kun je mij altijd even aanspreken op het schoolplein of mailen naar
or@startnest.nl.
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Gebruik tussenschoolse opvang (herinnering)
Inschrijven & aanmelden via de TSO portal
De dagen waarop TSO mogelijk is
Er wordt TSO aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag voor alle groepen, op vrijdag is de TSO alleen voor
kinderen vanaf groep 5.
Inboeken
Via de TSO web portal van Kinderopvang Solidoe (voor bestaande en nieuwe ouders):
 Indien u al een gebruikers inlog heeft voor de web portal (doordat u al BSO, KDV of PO bij Solidoe
afneemt), logt u in en gaat u naar “opvang” waar u een tabje TSO ziet. Hierin kunt u de gewenste
dagen invullen en opslaan.
Via het inschrijfformulier (alleen voor nieuwe ouders):
 Deze kunt u downloaden via onze website www.solidoe.nl
 Of aanvragen bij Solidoe Planning & Plaatsing 0297-729710
 Of te vinden In het postvakje TSO in de centrale hal van de school
TSO afmelden
De kinderen die via de web portal zijn aangemeld, worden verwacht op de TSO. De overblijfkrachten hebben
een lijst met de kinderen die verwacht worden. Als een kind op de aangemelde dag toch niet naar de TSO
komt willen wij graag dat u:
• Telefonisch afmelden bij de overblijfcoördinator, tot uiterlijk 11.30 uur. De overblijfcoördinator heeft
een mobiele telefoon waarop ingesproken kan worden (Eva Poupa, 06 – 25121647)
• Tot 00:00 uur (middernacht) voorafgaand aan TSO dag, kan de ouder via het TSO web portal de
ingeboekte TSO verwijderen. In het geval dat de ouder TSO niet heeft verwijderd en het kind is afwezig
bij TSO, zal er geen restitutie plaats vinden
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Nieuwsbrief ouder en kindadviseur

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij weer even een bericht van de Ouder-kindadviseurs.
Het leek ons leuk u op te hoogte te brengen van wat activiteiten die in Uithoorn worden aangeboden:
Wist u dat… er aan iedere basisschool in Uithoorn en de Kwakel een Ouder- kindadviseur is verbonden om u te
ondersteunen bij vragen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen?
Wist u dat… er iedere week op dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur een Financieel Café is op de Molenlaan 63 in
Uithoorn voor al uw vragen over post, geld en regelingen et cetera?
Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 06-30352962.
Wist u dat... er nog plekken beschikbaar zijn voor de workshop ‘Samen door de tropenjaren’? Een leuke
workshop voor stellen met kind(deren) tussen de 0 en 6 jaar.
Voor vragen of aanmelding kunt u contact opnemen met de Ouder-kindadviseur verbonden aan uw school.
Wist u dat... u voor vragen over relatietwijfel, relatiezorgen of scheiding terecht kunt bij Uithoorn voor Elkaar?
Info kunt u verkrijgen via de Ouder-kind adviseur verbonden aan uw school.
Wist u dat… er bij Uithoorn voor Elkaar plannen worden gemaakt om straks met wat meer versoepelingen
weer activiteiten aan te bieden voor kinderen? Hou de website van Uithoorn voor Elkaar in de gaten voor
meer informatie!
Mocht u vragen hebben over bovenstaande informatie, andere vragen hebben of zien dat uw kind wat
ondersteuning kan gebruiken, dan kunt u contact opnemen met de Ouder- en kindadviseurs.
De Ouder- en kindadviseur van deze school is:
Anne van Dijk
a.van.dijk@mee-az.nl
06-30778552
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Ingezonden
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Herhaling: 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 diplomauitreiking.
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 USBaansluiting 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 groet,
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

Email:

_________________________________ Geboortedatum: ___________________________

Groep:

___________________________
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