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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze een-na-laatste info van dit schooljaar, informeer ik u over de laatste ontwikkelingen wat betreft
formatie (team) en zaken die belangrijk zijn om te weten voor komende weken.
Hoewel we nog volop aan het werk zijn om het schooljaar goed af te ronden, kijken we ook al veelvuldig
vooruit. We stellen nieuwe groepen samen, bereiden ons onderwijs voor, studiemomenten worden ingevuld
en evenementen worden gepland (ervan uit gaande dat alles weer mag 🙂!). Hoewel we eerst het jaar nog af
te ronden hebben en dan nog een fijne zomervakantie hebben voor de boeg hebben, kijken wij nu al uit naar
schooljaar 2021/2022!
Team Startnest
Desiree Stoffels heeft de afgelopen jaren als onderwijsassistent gewerkt op 't Startnest. Zij heeft aangegeven
zich komend jaar te richten op haar opleiding tot leerkracht.
Haar werkzaamheden in de begeleiding passen hier niet naast, dus daar zal Desiree mee stoppen. Gelukkig zal
Desiree komend jaar wel stage bij ons lopen dus blijft zij een vast Startnestgezicht. Wij wensen haar heel veel
plezier en succes met de opleiding! Robin Kramer zal de begeleidingswerkzaamheden van Desiree overnemen.
Haar werkzaamheden in Paradijsvogel worden door een andere stamgroepleider overgenomen.
De sollicitatieprocedure wat betreft een nieuwe bovenbouwstamgroepleider loopt nog. Ik hoop binnen
afzienbare tijd een nieuwe collega aan u voor te kunnen stellen.
Stamgroepenboekje
Morgen gaat het stamgroepenboekje mee. Daarin kunt u lezen welke kinderen in welke stamgroep zitten
volgend jaar. Ook kunt u voor de onder- en middenbouw zien welke stamgroepleider waar staat.
Bij de bovenbouwstamgroepen is dat nog niet te zien, omdat de sollicitatieprocedure nog loopt. Informatie
volgt zo snel mogelijk. Op dinsdag 29 juni zullen de kinderen in de ochtend alvast gaan wennen in hun nieuwe
stamgroepen met hun (nieuwe) stamgroepleider.
Rapporten
In tegenstelling tot wat in de jaarkalender staat, zullen we de rapporten aanstaande donderdag aan de
kinderen meegeven. Mocht uw kind nog ergens gaan spelen, wees er dan alert op dat het rapport ook weer
meegaat en het nergens blijft liggen. In het rapport treft u geschreven tekst van de stamgroepleider over de
ontwikkeling van uw kind, beoordeling wat betreft schoolvakken, een kindgedeelte, voor de kinderen van
groep 1/2 een overzicht van de ontwikkeling wat betreft leerlijnen en in de midden- en bovenbouw een
uitdraai van de CITO-grafieken aan.
U ontvangt nog een link om in te tekenen voor de rapportgesprekken indien gewenst.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp

Agenda
Woensdag 16 juni
Donderdag 17 juni
Donderdag 24 juni
Maandag 28 juni
Dinsdag 29 juni
Dinsdag 29 juni
Woensdag 30 juni

Agenda 2020 - 2021
Bekendmaken stamgroepindeling 2021-2022
Rapporten lezen en mee naar huis
Facultatieve rapportgesprekken
Ouder- en kindadviseur NIET aanwezig
Stamgroepwisselochtend
Facultatieve rapportgesprekken
Studiedag – kinderen zijn vrij
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Nieuwsbrief ouder en kindadviseur

ONLINE OPVOEDSPREEKUUR 2021

WAT:
Vanuit het team Ouder-kindadviseurs Uithoorn en de Kwakel wordt er in het
laatste halfjaar van 2021 een online opvoedspreekuur aangeboden.
Deelname aan het online opvoedspreekuur is kosteloos.
VOOR WIE:
Ouders en verzorgers met kinderen tussen de 0-4 jaar en de basisschoolleeftijd
uit Uithoorn en de Kwakel. Ouders en verzorgers kunnen terecht bij het
opvoedspreekuur met vragen over bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling van
kinderen, ouderschap en de sociale kaart van de gemeente Uithoorn.
WANNEER:
Elke laatste donderdag van de maand tot en met het eind van 2021.
In december vindt het spreekuur eerder plaats vanwege de kerstvakantie.
Het spreekuur duurt van 20.00 tot 21.00 uur en zal plaatsvinden op de volgende
momenten:
• Donderdag 24/06
• Donderdag 29/07
• Donderdag 26/08
• Donderdag 30/09
• Donderdag 28/10
• Donderdag 25/11
• Donderdag 16/12
HOE TE BEREIKEN:
U kunt per mail aangeven graag deel te willen nemen aan een bepaald
spreekuur. U kunt een e-mail sturen naar Ouder-kindadviseur Anne van Dijk.
Zij is te bereiken via: a.van.dijk@mee-az.nl of 06-30778552.
U ontvangt dan een link om deel te kunnen nemen aan een online Teams
meeting.
Hopelijk tot ziens bij een van onze online opvoedspreekuren!
Rita Klaphake, Ilona van Tongeren, Dénise Kleijn & Anne van Dijk
Ouder-kindadviseurs Uithoorn & De Kwakel
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Ingezonden nieuws
Piep zei de muis
‘Piep zei de muis’ is er voor kinderen van 4-7 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis of in hun
directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen.
Bijvoorbeeld als een ouder ernstig ziek of depressief is (geweest), er sprake is van een scheiding, ruzie of
geweld. Andere voorbeelden waar jullie aan kunnen denken: als iemand komt te overlijden of bij een broertje
of zusje waar om welke reden dan ook veel aandacht naartoe gaat.
Zie flyer op de volgende pagina.
Rupsenclub
De Rupsenclub is er voor kinderen van 4-7 jaar die wat extra oefening kunnen gebruiken met sociale
vaardigheden. Bijvoorbeeld het contact maken met andere kinderen, weerbaarder worden of wat meer
zelfvertrouwen krijgen in de omgang met andere kinderen.

Duur
Startdatum
Tijdstip
Aanmelden

Piep zei de Muis
Rupsenclub
14 kind bijeenkomsten
8 kind bijeenkomsten
4 ouderbijeenkomsten naar schema
Dinsdag 7 september 2021
Donderdag 23 september 2021
dinsdag van 15.15 - 16.45 uur
Donderdag van 15.15 - 16.45 uur
Ouders die wonen in de gemeente Uithoorn kunnen hun kind aanmelden voor de
trainingen door het aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar
aanmeldingenuithoorn@kabouterhuis.nl

Met vriendelijke groet,
Het Rupsenclub en Piep zei de Muis Team:
Jitske Kuling (regiebehandelaar), Sophie Weeda (regiebehandelaar),
Maureen Smit (trainer) en Judith Bolle (trainer).
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