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INFO - Nummer 23 
5 juli 2021 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De laatste info van schooljaar 2020/2021, we sluiten een zeer bewogen jaar af. Allereerst wil ik nog even een 
moment stilstaan bij het verlies van onze geliefde collega Joke, we denken veel aan haar en zo houden we haar 
toch nog een beetje op 't Startnest. Daarnaast kregen we te maken met aanhoudende maatregelen waar we 
rekening mee moesten houden en waardoor we met veel kunst en vliegwerk onze jenaplanidentiteit steeds 
opnieuw een plek moesten geven, een schoolsluiting, wederom een jaar zonder ouders in de school, groepen 
in quarantaine, veel verbouwingen/veranderingen aan/in het gebouw, de verbouwing van de sporthal (die ook 
nog wel even duurt), wennen aan nieuwe methodes voor bijvoorbeeld rekenen en wereldoriëntatie en zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Maar we hebben het toch weer gered, de zomervakantie is nu echt in zicht. We 
kijken uit naar een rustiger schooljaar, waar we ons kunnen richten op dat waar we ons het liefst mee bezig 
houden, het verzorgen van goed onderwijs aan gezellige groepen, in nauwe samenwerking met ouders.  
 
Wij danken u voor wederom een jaar vertrouwen en samenwerking (weliswaar op afstand, maar we 
vertrouwen erop dat dit snel weer anders kan) en wensen u allen een hele fijne vakantie! 

 
 
 
 
 
 
 
  

Fijne zomervakantie! 

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Formatie 2021-2022 
We starten het nieuwe schooljaar met in alle stamgroepen een stamgroepleider. De sollicitatieprocedure voor 
een nieuwe bovenbouwstamgroepleider was succesvol. Nikki van Veenendaal komt team Startnest per 1 
augustus versterken in de bovenbouw, zij wordt de nieuwe stamgroepleider van Luistervink. Nikki is een 
ervaren en bevlogen stamgroepleider en zij heeft veel zin in deze nieuwe uitdaging.  
 
Echter hebben wij per 1 oktober wel weer plek voor een nieuwe collega. Carolien Jonker heeft recentelijk 
aangegeven te willen stoppen op 't Startnest. Zij werkt vanaf oktober op de Toermalijn in Uithoorn. Hoewel wij 
betreuren dat Carolien vertrekt, danken we haar voor jarenlange inzet en betrokkenheid en wensen wij haar 
natuurlijk heel veel geluk en alle goeds! Hoewel ik nog geen nieuwe stamgroepleider voor Oeroeboeroe heb, 
wil ik dit nieuws toch vast met u delen, aangezien de vacature er na vandaag uit zal gaan. We vertrouwen erop 
dat we weer een goede en fijne stamgroepleider aan kunnen trekken. Mocht u de advertentie zien op social 
media, wilt u hem dan delen? Uiteraard kunt u geïnteresseerden ook mondeling attenderen op onze vacature. 
Bij voorbaat dank. Om de nieuwe collega straks een goede plek, naast de andere middenbouwcollega's te 
kunnen geven, vinden er mogelijk nog wat interne verhuizingen van groepen plaats. U ontvangt, indien nodig, 
een nieuwe plattegrond in de laatste week van de vakantie. 
 
We starten het schooljaar ook met een gymvacature. Sanneke Vonk, onze vakdocent gym, heeft opgezegd. Zij  
krijgt meer uren op één van de andere scholen waar zij al werkt en hoeft zo minder te spreiden. We danken 
Sanneke voor haar inzet gedurende de 12 jaren die ze op 't Startnest heeft gewerkt en wensen haar alle goeds. 
De vacature wordt naar alle waarschijnlijkheid eerst tijdelijk opgelost door interne inzet, zodat we nog even de 
tijd hebben om een vaste vakdocent te zoeken.  
 
NPO-gelden 
Zoals u waarschijnlijk heeft gelezen is er de komende tijd extra geld beschikbaar voor scholen om het 
onderwijs een boost te geven en eventueel opgelopen achterstanden tijdens de coronacrisis in te lopen. Als 
team hebben we besloten de gelden als volgt in te zetten.  
 
We starten met drie onderbouwgroepen, in plaats van twee groepen en mogelijk later een instroomgroep. Op 
deze manier kunnen we starten met kleinere groepen en de kinderen aan de start van hun schoolloopbaan 
een nog stevigere start bieden. Zonder de extra gelden was dit niet mogelijk geweest. We zullen een 
uitgebreid scholingstraject gericht op taal (woordenschat en lezen), inclusief lesbezoeken door een externe 
expert inzetten. Door wat extra inzet van een leerkracht buiten de groep, kunnen we een gedeelte van het jaar 
extra ondersteuning bieden aan afwisselende groepjes kinderen die dat nodig hebben.  
 
Daarnaast komt Fernand Fens ons team versterken. Fernand is een zeer ervaren leerkracht en heeft veel zin 
om op 't Startnest te beginnen. Hij zal alle groepen goed leren kennen, want hij staat afwisselend voor 
verschillende stamgroepen. Op dat moment heeft de stamgroepleider van die stamgroep tijd om bij een 
andere stamgroep te gaan kijken, kindgesprekken te voeren en ervoor te zorgen dat zij haar onderwijs zo goed 
mogelijk afstemt op de onderwijsbehoeften van de kinderen in de groep. Op deze manier kunnen we ons 
onderwijs verstevigen en ervoor zorgen dat er een doorgaande lijn zichtbaar is in de school. De doorgaande 
lijn zorgt voor een ononderbroken ontwikkeling van de kinderen. Bovenstaande interventies zijn met 
goedkeuring van de medezeggenschapsraad in gang gezet en wij vertrouwen erop hiermee ons onderwijs 
duurzaam te kunnen versterken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
  



 

 
 
 
 
 

Pagina 3 van 5 

 

 

Bericht van Carolien 

Lieve ouders/verzorgers, 
  
Dit bericht schrijf ik met pijn in mijn hart, maar ook met enorme opluchting dat ik dit met jullie kan delen. 
Ik ga het ‘warme Nest’ namelijk verlaten omdat ik na de vakantie, per 1 oktober ga beginnen als 
leerkracht van groep 5, gedragsspecialist en anti-pest coördinator op basisschool De Toermalijn in Uithoorn. 
  
Ik neem met pijn in mijn hart afscheid van deze school, omdat ik zo’n 28 jaar met enorm veel plezier heb 
gewerkt in en buiten de groepen met de kinderen, ouders en collega's. 
Ik voel ook dat het tijd is om te gaan. De afgelopen jaren is er op 't Startnest veel veranderd. Dit zijn 
veranderprocessen geweest die veel energie hebben gevraagd. 
Op de studiedag vorige week hebben we een start gemaakt met de nieuwe groepsoverzichten en blokplannen. 
Voor mij hier opnieuw een verandering. 
Ik wil voorkomen dat ik er geen zin meer in heb, me niet meer voor de volle 100% in kan zetten en niet meer 
de stamgroepleider kan zijn die ik wil zijn, tussen nieuwe collega's die er hun schouders onderzetten.  
Daarom heb ik deze kans om op De Toermalijn te gaan werken met beide handen aangegrepen. 
  
Op de Toermalijn kan ik al mijn expertise de komende 10 jaar gaan inzetten. 
Ik word daar nu al heel blij en vrolijk van en dat is wat ik wil voelen als ik aan mijn werk denk! 
  
Graag vertel ik morgenochtend zelf aan de kinderen, van mijn stamgroep Oeroeboeroe, het nieuws dat ik naar 
een andere school ga, maar dan zijn jullie als ouders in ieder geval vast op de hoogte via deze info. 
Ik weet zeker dat de school gaat zorgen voor een goede, lieve en fijne stamgroepleider voor Oeroeboeroe! 
  
Lieve groetjes, Carolien Jonker 
 
 
 
 
Agenda 

Agenda 2020 - 2021 

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 
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Circusdag 

Omdat de afgelopen twee schooljaren niet alle ouderbijdrage besteed kon worden aan feesten en partijen op 
school had de ouderraad een goed idee om de kinderen een leuke dag te kunnen bezorgen. Donderdag 1 juli 
was er een ware circusdag op 't Startnest. Eerst konden we zelf genieten van een fantastische 
circusvoorstelling. We hebben een clownsact, goochelshow en acrobatenkunsten gezien. Daarna werden de 
kinderen van 't Startnest omgetoverd tot ware circusartiesten. Gedurende de ochtend werd er druk geoefend 
om mooie acts neer te zetten. Na de lunch konden we buiten genieten van een leuke voorstelling van de 
kinderen van onze school. Wat een geslaagde dag was dit en dank aan de ouderraad voor al het geregel en de 
helpende handen! 
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Uithoorn voor elkaar 

Uithoorn voor elkaar organiseert deze zomer tal van activiteiten. U leest er meer over in de speciale bijlage: 
Zomeractiviteiten. Op school delen we ook papieren exemplaren uit. 

 
 
 

 

 

Zomerbieb 

Lekker lezen in de zomervakantie is leuk én heel 
goed voor kinderen. 
Deze zomer zijn er volop mogelijkheden bij de 
bibliotheek, komen jullie snel langs?  
Hier lees je meer over een boekenbingo en een gratis 
zomertas  
Fijne zomer en veel leesplezier! 
Hartelijke groet, 
Connie (leesconsulent van de bieb op school) 

 

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/07/Zomeractiviteiten-Uithoorn-2021.pdf
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.debibliotheekamstelland.nl/onderwijs/tips-van-de-leesconsulent.html
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/07/Zomeractiviteiten-Uithoorn-2021.pdf

