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Keek op de week 

27 augustus 2021 

Keek op de week - week 35 

Leesouders/verzorgers gezocht 
Vanaf schoolweek 3 (week 36) willen we graag de hulp van ouders/verzorgers inzetten om met de 
kinderen van groep 3 een extra leesactiviteit te doen. Daarom zijn we op zoek naar 
ouders/verzorgers (opa's en oma's mogen natuurlijk ook) die op maandag, dinsdag of donderdag van 
12:45 tot 13:15 uur willen helpen lezen met een klein groepje kinderen uit groep 3. Mocht uw kind 
niet in groep 3 zitten, mag u uiteraard wel komen helpen, we verdelen de verschillende groepjes van 
de stamgroepen over de aanwezige ouders/verzorgers. We hebben per dag drie ouders/verzorgers 
nodig. Mocht u tijd hebben op één van die dagen, kunt u dit kenbaar maken bij Roxan 
(r.linnekamp@startnest.nl). Als u komt helpen, betreft het de periode tot aan de herfstvakantie. 
Mochten we meer ouders/verzorgers dan leesplekken hebben, wordt u gevraagd de volgende 
periode te komen helpen. Alvast bedankt! 
 
Vul de kas! 
't Startnest doet mee aan de “vul de kas” actie. Als u boodschappen doet bij Albert Heijn – Jos van 
den Berg op Amstelplein, ontvangt u bij iedere 15 euro aan boodschappen een voucher die u ter 
plekke aan de school kunt doneren. Deze actie loopt tot en met 31 december 2021 en we zullen het 
opgehaalde bedrag in beheer van de leerlingenraad geven, zodat het geld bij de kinderen 
terechtkomt.  
 
Bericht van de OuderRaad (OR) 
Op 15 september zal de jaarvergadering van de Ouderraad plaatsvinden. Op bladzijde 4 vind je de 
uitnodiging. 
 
Gedichtenwedstrijd (oproep vanuit de gemeente) 
Op 22 juni is het ontwerp van het kunstwerk, en het bijbehorende gedicht ter gelegenheid van het 
200-jarig bestaan van de gemeente Uithoorn onthuld. Op het kunstwerk – een natuurstenen ring 
rond een monumentale beuk - komen 8 woorden te staan. Deze woorden zijn bedacht door 
inwoners van Uithoorn en De Kwakel en gekozen door een jury. De Dorpsdichter heeft met deze 
woorden een prachtig gedicht gemaakt. Dat hangt aan de gevel van het gemeentehuis. 
 
Wij zijn ervan overtuigd dat er kinderen en jongeren (6 t/m 18 jaar) zijn in de gemeente Uithoorn die 
ook goed kunnen dichten. Daarom nodigen wij alle kinderen en jongeren in de gemeente Uithoorn 
uit om mee te doen aan een gedichtenwedstrijd. Om de gedichtenwedstrijd onder de aandacht te 
brengen, vragen wij de medewerking van de basisscholen en voortgezet onderwijs in de gemeente 
Uithoorn. Het gedicht kunnen de kinderen thuis maken. 
 
Hoe kan je meedoen?  
Met de woorden die je vindt op en/of rond het schoolplein (deze worden voor ‘t Startnest 
binnenkort op het plein geplaatst), maak je een gedicht. Stuur je gedicht uiterlijk 29 september naar 
200jaar@uithoorn.nl De jury, bestaande uit de burgemeester, de dorpsdichter en Floor Romer, kiest 
de winnaars. De winnaars krijgen met hun gezin een etentje aangeboden. 
 
  

mailto:r.linnekamp@startnest.nl
mailto:200jaar@uithoorn.nl
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Gevonden 

Maandag en dinsdag op het schoolplein gevonden: 

   
Op te halen bij Roxan of Erik 

Bericht van de gemeente Uithoorn 

In de bijlage financiële ondersteuning vind je een bericht van de gemeente Uithoorn over financiële 

ondersteuning die kan worden aangevraagd door ouders 

Typecursus 

In de bijlage Rapido een bericht voor de (ouders van) de bovenbouw.  

Polderloop Kidsrun 

In de bijlage Kidsrun vind je de poster van de door AKU georganiseerde polderloop kidsrun 

 

 
Aandachtspunten 

•  Wilt u er allen op letten dat de omgeving van de school veilig blijft? Graag even van de fiets 
afstappen waar het een voetpad betreft. Bij voorbaat dank. 

 
 
Denk aan 

•  Meenemen van de rapportmappen 

• Gymkleding (T-shirt, broek en schoenen) meegeven aan de kinderen van de onderbouw 
 

  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/08/201_ED3_GEM.-LAAT-GEEN-GELD-LIGGENMei2021.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/08/verspreidformulier-t-Startnest-Uithoorn.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-kooyman-polderloop-schoolposter.jpg
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Maandag 30 augustus 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Oeroeboeroe Startgesprekken 
groep 3 

Vandaag zijn er startgesprekken. 

   

 

Dinsdag 31 augustus 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijsvogel Startgesprekken 
groep 3 

Vandaag vinden de eerste startgesprekken plaats met de 
ouders van de leerlingen van groep 3.  

Oeroeboeroe Startgesprekken  Vandaag zijn er startgesprekken. 

 

Woensdag 1 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Luistervink Rondleiding Vandaag mag om 08:30 uur van elk kind 1 ouder in de aula 

aanwezig zijn. Daar wordt u dan door uw eigen kind 

opgehaald voor de rondleiding. 

Bovenbouw Gym De bovenbouwgroepen hebben vandaag gym, let op de 

gymtijden. Konartel moet om 08:15 met de bus mee (zij 

verzamelen dan ook bij de bus op het parkeerterrein) en 

Luistervink is tussen 12:45 en 13:00 terug op school. 

Paradijsvogel Rondleiding Vandaag mag om 11.30 uur van elk kind 1 ouder in de aula 
aanwezig zijn. Daar wordt u dan door uw eigen kind 
opgehaald voor de rondleiding.  

   

 

Donderdag 2 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Paradijsvogel Startgesprekken 

groep 3 

Vandaag vinden de startgesprekken plaats met de ouders 

van de leerlingen van groep 3. 

   

 

Vrijdag 3 september 

Stamgroep Onderwerp  Inhoud 

Middenbouw Gym De middenbouwgroepen hebben vandaag gym. * 
Kiekendief verzamelt bij de bus op het parkeerterrein. 
*Zorg voor goed passende gympen na de zomervakantie! 
 

Krullevaar Rondleiding Vandaag mag om 8.30 van elk kind 1 ouder in de aula 
aanwezig zijn. Daar wordt u dan door uw eigen kind 
opgehaald voor de rondleiding.  
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Bericht van de OuderRaad (OR) 
Beste Ouders, 
 
Hierbij bericht van de Ouderraad.  
 
Op 15 september, in de aula van de school, zal er een jaarvergadering zijn van de Ouderraad. 
Hierin bespreken wij het afgelopen jaar op praktisch gebied en op financieel vlak. 
Ook kijken wij naar dit schooljaar in hetzelfde opzicht. 
 
Wij willen u graag op de hoogte stellen dat u van harte welkom bent om deze vergadering bij te 
wonen. 
Mocht u op voorhand vragen hebben stel deze gerust via or@startnest.nl. 
Ook andere vragen zijn altijd welkom via dit email adres. 
 
Hieronder vindt u de agenda voor de OR Jaarvergadering. 
 
************************************************************************* 
 
Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest 
 
Agenda:  d.d. 15 september 2021 
Plaats:    Aula Basisschool ‘t Startnest 
Tijd:    20.00 uur 
  

1. Opening 
 

2. Jaarverslag 2020 – 2021 
 

3. Plannen voor dit schooljaar 2021 – 2022 
 

4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 / begroting 2021 – 2022 
 

5. Verslag kascommissie 
 

6. Samenstelling Ouderraad 
 

7. Rondvraag en sluiting 
 
 
************************************************************************* 
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad 
  

mailto:or@startnest.nl


   
Pagina 5 van 5 
 

Nieuws van de Ouder- en kindadviseur 

 

Voor al uw vragen over het opgroeien, het opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van 

kinderen tussen de 0-12 jaar kunt u kosteloos terecht bij één van onze Ouder- en kindadviseurs. De 

Ouder- en kindadviseurs zijn onderdeel van Uithoorn voor Elkaar. 

Voor wie: 

Ouders  

Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke 

leeftijd vraagt weer andere vaardigheden van ouders. Veel ouders 

lopen tijdens het opvoeden tegen vragen aan of komen er samen 

niet helemaal uit. Denk hierbij aan vragen over de ontwikkeling van 

kinderen, hoe om te gaan met boze buien, problemen bij het slapen 

of het eten, samen spelen of de zindelijkheid. Ook door 

veranderingen in het gezin kunnen er vragen en emoties ontstaan 

en bieden wij ouders en kinderen v.l.n.r. Ilona, Dénise, Rita & Anne 

hierin ondersteuning. 

Voor professionals  

Bij de Ouder- en kindadviseur kunt u terecht voor informatie en advies. Zij denken graag met u mee 

en verwijzen door naar passende hulp indien nodig. Ook bieden zij consult met betrekking tot 

zorgen/ signalen over een kind, jongere en/ of gezin. 

De Ouder- en kindadviseurs zoeken graag met u mee naar antwoorden op uw vragen. Zij zijn 

verbonden aan de 0-4 leeftijd en de basisscholen in Uithoorn en de Kwakel.  

Hoe komt u met de Ouder- en kindadviseur in contact? 

• Anne van Dijk: De Toermalijn, ’t Startnest, De Kajuit, kinderen tussen de 0 - 4 jaar 
06 30778552, a.van.dijk@mee-az.nl 

• Rita Klaphake: (SBO) De Dolfijn en De Kwikstaart 
06 12947342, r.klaphake@mee-az.nl 

• Dénise Kleijn: Internationale Taalklas (ITK) en De Vuurvogel 
06 83173254, d.kleijn@mee-az.nl 

• Ilona van Tongeren: Het Duet, De Springschans en De Zon 
06 20718748, i.van.tongeren@participe.nu 

 

www.uithoornvoorelkaar.nu     Volg ons op: 

 

http://www.uithoornvoorelkaar.nu/
https://www.facebook.com/UithoornVoorElkaar/

