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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Ik schrijf u deze info vanuit een bruisend Startnest, waar nieuwe dynamieken zich 
ontwikkelen tijdens de stamgroepwisselochtend. Hoewel het natuurlijk ook altijd een 
beetje spannend is om naar een nieuwe groep te gaan, nieuwe groepsgenoten te 
ontmoeten en/of een nieuwe stamgroepleider te treffen, is het vooral ook heel leuk 
om weer nieuwe contacten aan te gaan en de basis te leggen voor mooie 
vriendschappen. Het is fijn om alvast te weten wie er in je groep zitten, zodat je een 
beetje weet wat je kunt verwachten na de zomervakantie. Ik heb natuurlijk even een 
rondje gelopen en heb genoten van de fijne sfeer in de nieuwe stamgroepen. 
 
Nu de nieuwe stamgroepen zich vormen, krijgen we nog meer zin in het nieuwe schooljaar. Uiteraard 
moet er nog het een en ander afgerond worden, maar we kijken ook al veelvuldig vooruit. Zo zorgen 
we morgen op de studiedag voor een goede overdracht wat betreft de kinderen die naar een nieuwe 
stamgroepleider gaan. Maar we zullen ook alvast kijken naar ons onderwijs in de eerste periode van 
het nieuwe schooljaar. We gebruiken hiervoor de opbrengsten van de afgelopen tijd, zodat we goed 
kunnen afstemmen op wat de kinderen nodig hebben.  
 
Versoepelingen 
Vorige week werden er versoepelingen aangekondigd voor het basisonderwijs. Belangrijk en fijn voor 
ons is dat we cohortering weer los mogen laten. Dit betekent dat ook kinderen van verschillende 
bouwen weer gemengd mogen worden. Dit hebben we gisteren bij de overblijf meteen in praktijk 
gebracht. Wel moeten de volwassenen onderling nog anderhalve meter afstand bewaren, daarom 
laten we ouders nog niet in grote getalen toe in de school. We kijken uit naar het moment dat dat 
weer kan! 
 
Groep 8 
Groep 8 is druk bezig met de eindmusical. Er gaat geen dag voorbij waarop er niet geoefend wordt 
voor de liedjes of het spel. Ook gaat er regelmatig een nieuw laagje verf over het decor. Wij hebben 
er enorm zin in! 
Om te kunnen voldoen aan de onderlinge afstand tussen volwassenen, voeren de kinderen de 
musical twee keer op. Op deze manier kan op iedere avond de helft van de ouders/verzorgers komen 
kijken.  
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Nieuwe directeur-bestuurder Wijzer aan de Amstel 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure hebben we een nieuwe directeur-bestuurder gevonden voor 
onze overkoepelende stichting, Wijzer aan de Amstel. 
Ronald Akkerboom zal 1 juli starten met zijn werkzaamheden, maar hij heeft de afgelopen weken 
alvast een voorschot genomen en heeft al kennisgemaakt met de scholen. Ronald is een zeer 
bevlogen onderwijsman die veel zin heeft in zijn nieuwe uitdaging. Wij hebben vertrouwen in een 
goede samenwerking. 
 
Circusdag 
Aanstaande donderdag hebben we een 
circusdag op school. De ouderraad heeft 
dit geregeld, omdat er het afgelopen jaar 
verder weinig heeft gekund wat betreft 
evenementen. 
Iedere groep bereid een act voor en 
gezamenlijk wordt dit een heuse show. 
Wij hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

Woensdag 30 juni Studiedag – kinderen zijn vrij 
Donderdag 1 juli Circusdag 
Dinsdag 6 juli Afscheidsfeest bovenbouw 

Afscheidsmusical groep 8  
Woensdag 7 juli  Afscheidsmusical en feest groep 8 
Donderdag 8 juli Continurooster (tot 14:00 uur) 

Afscheidsfeest onder- en middenbouw 
Vrijdag 9 juli Laatste schooldag; lesvrije middag groep 5 t/m 8 

 
  



 

 
 
 
 
 

Pagina 3 van 5 

 

 

OuderRaad-lid stelt zich voor 

Hallo allemaal, 
 
Het is nu mijn beurt om me als ouderraad-lid voor te stellen: 
Mijn naam is Susan Zijlstra. Ik ben partner van Frank Zaal en 
moeder van Eva (11) en Roos (9). Eva gaat in het nieuwe 
schooljaar naar groep 8, Luistervink, en Roos gaat naar groep 6, 
Maraboe. Beide straks dus stoere bovenbouwers. Oorspronkelijk 
kom ik uit Drenthe maar ik woon nu alweer 24 jaar in ‘het 
westen’, in de omgeving van Amsterdam. Eerst in Diemen en 
sinds 10 jaar wonen we in Uithoorn, vlak bij het Libellebos. Voor 
Frank bekend terrein, hij is hier geboren en getogen en heeft 
zelfs op ’t Startnest gezeten (toen heette deze nog Startbaan). 
De keuze voor ‘t Startnest was dan ook snel gemaakt en daar 
hebben we zeker geen spijt van! 
 
Ruim 20 jaar werk ik voor Hot Item, een IT bedrijf uit 
Amsterdam, als informatieanalist, meestal in Business 
Intelligence projecten voor grote klanten. Anderhalf jaar werk ik 
nu al vanuit huis, wat best fijn was zeker tijdens de lockdown, 
maar ik hoop toch ook wel weer snel naar kantoor te kunnen en 
mijn collega’s weer in het echt te ontmoeten. De files mis ik in 
ieder geval niet! 
 
Naast mijn werk vind ik het erg leuk om betrokken te zijn bij school en mee te helpen met het organiseren van 
activiteiten. Dit doe ik nu 4 jaar als OR lid. Naast OR lid ben ik ook nog 3 jaar stamgroep ouder van 
Oeroeboeroe geweest, de klas van Roos. Binnen de OR houd ik me bezig met de kerstmusical en de 
bestellingen voor diverse activiteiten van de OR. Gelukkig kon de kerstmusical afgelopen jaar nog op het 
nippertje doorgaan en konden we deze via een livestream volgen.  
 
Het was een gek jaar, maar gelukkig konden er toch nog veel leuke activiteiten met wat aanpassingen 
doorgang vinden. We gaan er weer een fijn schooljaar van maken komend jaar met veel leuke activiteiten voor 
kinderen en hopelijk ook weer met ouders. 
 
Heb je vragen over de OR, dan kun je mij altijd even aanspreken op het schoolplein of mailen naar 
or@startnest.nl. 
 
  

mailto:or@startnest.nl
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Van de ouder- en kindadviseur 

 
  

ONLINE OPVOEDSPREEKUUR 2021 
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Zomerbieb 

 
 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal hiervoor heeft Jeugdbibliotheek.nl de 
zomeractie Boek ‘n Trip! Met de gratis online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de 
leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet. 
 
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de 
online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet 
te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp 
je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! 
 
Lees en luister nu via de gratis online Bibliotheek-app! 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov68g1v8gdwvuevkz&nstatid=r404rpqz8&info=60d4ep1&L=10548&F=H
https://mailing.onderwijsinformatie.nl/url.php?subid=ov68g1v8gdwvuevkz&nstatid=r404rpqz8&info=60d4ep1&L=10548&F=H

