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INFO - Nummer 01 
20 augustus 2021 
www.startnest.nl 

www.facebook.com/tStartnest 

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat u allen genoten heeft van een fijne zomerperiode en weer met frisse energie kunt beginnen. 
Hoewel wij ook genoten hebben van een fijne vakantie, zijn we ook alweer lekker aan de slag geweest 
afgelopen week. Uiteraard hebben we vakantieverhalen uitgewisseld, in dichtvorm dit jaar. Daarnaast hebben 
we het gebouw weer op orde gebracht, in de vakantie is ons nieuwe podium geleverd! We hebben de eerste 
studiedag, gericht op woordenschat en technisch lezen, erop zitten én we hebben een dag besteed aan 
onderlinge afstemming wat betreft praktische en inhoudelijke zaken. Zo zullen we de eerste weken van 
bepaalde vakken nog een en ander herhalen van vorig jaar, zodat de kinderen een goede start kunnen maken. 
Uiteraard stemmen we ook hier af op wat de kinderen nodig hebben. Kortom, we zijn er klaar voor en hebben 
er zin in! 

 
 
In deze eerste info veel belangrijke informatie over de start van het schooljaar. Lees dit goed door, zodat u op 
de hoogte bent. 
 
Coronamaatregelen 
Voor het basisonderwijs is er weinig tot niets veranderd, dus zullen we nog even op dezelfde voet verder 
moeten als voor de vakantie. Dat betekent helaas dat we nog niet alle ouders/verzorgers tegelijk in school 
mogen ontvangen. We kijken erg uit naar het moment waarop dat wel weer mag. 
 
  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Eerste week 
Omdat ouders/verzorgers nog niet mee naar school mogen in de ochtend, maar het toch als ouder/verzorger 
fijn is om ook de (nieuwe) stamgroepleider van jullie kind(eren) even te zien, verzamelen de stamgroepen in 
de eerste week op het plein bij de stamgroepleider. De groepen lopen zodra ze compleet zijn gezamenlijk naar 
binnen. Na de eerste week gaan de kinderen weer gewoon zelf naar binnen, net als vorig jaar.  
 
Interne verhuizing 
Vlak voor de vakantie heeft er een interne verhuizing plaatsgevonden, zodat er tussen de bouwen onderling 
wat makkelijker samengewerkt kan worden. De onderbouw is beneden gebleven, de gehele middenbouw zit 
nu boven en de bovenbouw is gesplitst, twee groepen boven en twee beneden. We ontkomen er niet aan om 
een bouw te splitsen en op deze manier hebben alle groepen wel een groep uit dezelfde bouw naast zich én 
de kinderen uit bovenbouw zijn natuurlijk het zelfstandigst dus een wat langer loopje naar instructie is voor 
hen niet erg. Hieronder een geüpdatete plattegrond zodat u ook weet waar alle groepen zich bevinden. 
 
  

Beneden Boven 
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Rondleiding in de school 
Zoals eerder aangegeven, mogen we nog niet alle ouders/verzorgers tegelijk in de school ontvangen. We 
hadden natuurlijk gehoopt om het jaar wel zo te kunnen starten. Om ouders/verzorgers toch even een kijkje in 
de school én de stamgroep van hun kind te geven, zijn er momenten gepland waarop de kinderen hun eigen 
ouder/verzorger rond kunnen leiden.  
 
Hoewel we begrijpen dat u het liefst allemaal komt, vragen we u om per kind één ouder/verzorger te laten 
komen. We gaan er natuurlijk nog steeds vanuit dat we over niet al te lange tijd de deuren weer mogen open 
voor alle betrokkenen.  
 
Als u kinderen in meerdere groepen hebt, bent u op de verschillende, onderstaande stamgroepmomenten 
welkom. Dus als u twee kinderen in twee verschillende stamgroepen hebt, bent u op beide momenten 
welkom. We willen u vragen om in de aula te wachten tot uw kind u komt ophalen, zij zullen ervoor zorgen dat 
de ouders/verzorgers verspreid door de school zijn. We vertrouwen erop dat u zelf rekening houdt met de te 
houden afstand.  
 
Woensdag 1 september 
08:30 – 09:30   Luistervink 
11:30 – 12:30   Paradijsvogel 
Vrijdag 3 september 
08:30 – 09:30  Krullevaar 
10:45 – 11:45  Maraboe 

Woensdag 8 september 
08:30 – 09:30  Buitelgans 
11:30 – 12:30  Konartel 
Vrijdag 10 september   
08:30 – 09:30  IJsvogel  
10:45 – 11:45  Kiekendief 
Woensdag 15 september   
08:30 – 09:30  Knijsterbek 
11:30 – 12:30  Oeroeboeroe 
 
Gesprekkencyclus 
Dit jaar zullen er uiteraard weer diverse momenten zijn waarop u als ouder/verzorger met de stamgroepleider 
in gesprek gaat over de ontwikkeling van uw kind(eren).   
 
In schoolweek 2 zijn de startgesprekken. We nodigen ouders/verzorgers uit van nieuwe kinderen in de 
stamgroep, of als er een nieuwe stamgroepleider is. Als er een nieuw samengesteld duo stamgroepleiders is, 
zullen zij onderling overdragen en worden ook alleen ouders/verzorgers van nieuwe kinderen in de stamgroep 
uitgenodigd. Als de stamgroepleider die u al kent, het toch nodig vindt u even te spreken, ontvangt u ook een 
uitnodiging. De gesprekken zijn verspreid over de middagen in die week. Als we onderlinge afstand kunnen 
waarborgen, mogen we ouders/verzorgers wel op school ontvangen. Daarom zullen deze gesprekken gewoon 
op school plaatsvinden. We willen u vragen niet te vroeg te komen, als u toch even moet wachten neemt u 
plaats op de daarvoor bestemde plek bij de stamgroep en na het gesprek verlaat u de school via de 
achterdeur. Zo voorkomen we teveel mensen in een te kleine ruimte. Mocht u zich, gezien de 
coronamaatregelen, echt nog niet prettig voelen bij een gesprek op school, kunt u dit aangeven bij de 
stamgroepleider, dan wordt het gesprek digitaal gevoerd. 
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In principe treft u de stamgroepleider die werkt op de dag van uw gesprek. Onderling spreken 
stamgroepleiders nog wel eens af om het gesprek samen te voeren. Dit is geen vanzelfsprekendheid. Later in 
het jaar, in november én na meegeven van de rapporten, zijn er voortgangsgesprekken. Kinderen vanaf groep 
5 zullen hierbij aanwezig zijn. Hierover informeren we u op een later moment.  
 
Gymtijden midden- en bovenbouw 
Helaas hebben we nog geen permanente vakdocent gym aan kunnen trekken. Gelukkig hebben we wel een 
tijdelijke oplossing kunnen vinden, zodat de midden- en bovenbouwgroepen gewoon vanaf de eerste week 
kunnen gymmen in de gymzaal. Wilt u er samen met uw kind(eren) voor zorgen dat zij vanaf komende week 
hun gymspullen mee hebben? Onze dank is groot. 
 
Op woensdag gymt de bovenbouw, zij krijgen les van Fernand Fens. Omdat we nu alle bovenbouwgroepen op 
woensdag laten gymmen, zal de eerste groep eerder op school moeten zijn en is de laatste groep later dan de 
gebruikelijke eindtijd terug. Belangrijk: Konartel gymt als eerste en verzamelt bij de bus, welke om 08:15 uur 
vertrekt. Luistervink sluit de dag af en zij zullen tussen 12:45 en 13:00 terug zijn op school. 
 
De middenbouw gymt op vrijdagochtend, zij krijgen les van Jasper de Groot. Kiekendief is als eerste aan de 
beurt en zij verzamelen, net als vorig jaar, bij de bus zodat ze om 08:30 uur kunnen vertrekken. 
 
Schoolspullen 
Kinderen krijgen op school hun benodigde schoolspullen zoals pennen, potloden etc. Indien deze “opgebruikt” 
zijn, krijgen zij vervangend materiaal. Raakt het kwijt of wordt het opzettelijk stuk gemaakt, kunnen kinderen 
zelf vervangend materiaal meenemen of dit tegen kostprijs op school aanschaffen. Vorig jaar zijn we gestart 
met het werken met chromebooks en hebben de kinderen hiervoor oordopjes gekregen. We weten nu dat 
deze na een jaar dagelijks gebruik wel aan hun eindje zijn. Kinderen krijgen daarom van ons jaarlijks een setje 
oordopjes, waarvan we weten dat ze bij normaal gebruik, een jaar mee gaan. Zijn de oordopjes kwijt of kapot 
door onzorgvuldig gebruik, kunt u uw kind zelf een nieuw setje meegeven of er kan tegen kostprijs een nieuw 
paar worden aangeschaft op school.  
 
Info / Keek op de week 
De frequentie van de info zal iets verlagen, omdat we ook wekelijks de keek op de week sturen. Komend 
schooljaar zal nog steeds iedere vrijdag de keek op de week gemaild worden. Hierin staan praktische zaken 
voor de week erop. Let op: hierin staan alleen dingen die anders zijn dan anders, dit scheelt een hoop losse 
mailtjes. Indien nodig nemen we in de keek ook informatie van externe partners, zoals sportclubs, op. 
Iedere eerste dinsdag van de maand zal de info verschijnen. Hierin staan naast praktische zaken ook 
inhoudelijke punten. Zoals de voortgang van het jaarplan bijvoorbeeld. In de eerste info worden de 
belangrijkste speerpunten uit het jaarplan met u gedeeld en het jaarplan zal ook op de website verschijnen.  
 
Ga toch fietsen! 
In heel Uithoorn/ de Kwakel staat in de eerste school week eenzelfde thema centraal: “Ga toch fietsen”. Op 
deze manier willen we kinderen en ouders stimuleren de auto wat vaker te laten staan. Uiteraard gaat het om 
bewegend naar school komen, dus juichen we lopend ook van harte toe. In de groepen zullen de kinderen 
onderzoeken wie er op welke manier naar school komt en kijken of ze nog meer kinderen kunnen stimuleren o 
m bewegend naar school te komen. Aan de groep in Uithoorn / de Kwakel die op meest ludieke wijze kan laten 
zien dat de groep fietsen naar school komt, wordt een mooie prijs uitgereikt: zij mogen gaan poldersporten. 
We zijn benieuwd hoe de kinderen als groep laten zien dat zij fietsend (bewegend) naar school komen! De 
laatste pagina van deze nieuwsbrief is een bijlage van de organisatoren van “Ga toch fietsen”. 
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Vakanties, studie- en vrije dagen 
Hieronder kunt u lezen wanneer er vakanties en studie- en vrije dagen zijn. Houdt u er rekening mee dat de 
school dat gesloten is. 
 
Vakantierooster 2021/2022 
 

 Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie Maandag 18 oktober 2021 Vrijdag 22 oktober 2021 

Kerstvakantie Vrijdag 24 december 2021 Vrijdag 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie Maandag 21 februari 2022 Vrijdag 25 februari 2022 

Pasen Vrijdag 15 april 2022 Maandag 18 april 2022 

Meivakantie incl. Koningsdag Maandag 25 april 2022 Vrijdag 6 mei 2022 

Hemelvaart Donderdag 26 mei 2022 Vrijdag 27 mei 2022 

Pinksteren Maandag 6 juni 2022 Maandag 6 juni 2022 

Zomervakantie Maandag 18 juli Vrijdag 26 augustus 2022 

 
Studiedagen 
Maandag   25/10  (aansluitend op herfstvakantie) 
Vrijdag     04/02 
Maandag   28/02  (aansluitend op voorjaarsvakantie) 
Woensdag  06/07 
Donderdag  07/07 
 
Vacatures 
Momenteel hebben we nog twee openstaande vacatures. We zoeken nog een middenbouwstamgroepleider 
en een vakdocent gym. Mocht u geïnteresseerden kennen, kunt u hen naar de website verwijzen voor meer 
informatie. Zij kunnen natuurlijk ook altijd even naar school bellen of een mailtje sturen naar Roxan op 
r.linnekamp@startnest.nl.  
  

mailto:r.linnekamp@startnest.nl
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Bijlage: Ga toch fietsen! 
 

 
 

“Ga toch fietsen!” 
 
Nederland is een fietsland. Toch stappen kinderen steeds minder vaak op de fiets. Dat is echt jammer, want 
fietsen is juist heel goed voor kinderen! We willen daarom het fietsen naar school meer stimuleren. 
 
Een aantal voordelen van naar school fietsen: 

1. Bewegen is gezond! 

2. Fietsen maakt kinderen zelfstandiger. 

3. Kinderen doen verkeerservaring op en krijgen verkeersinzicht. 

4. Fietsen is beter voor het milieu dan de auto. 

5. Ouders hoeven niet op zoek naar een parkeerplek. Minder auto’s leveren een veiligere situatie 

rondom de school op. 

Genoeg redenen dus om vanuit alle scholen in Uithoorn en De Kwakel aandacht aan fietsen te besteden. 
 
We starten daarom gezamenlijk het nieuwe schooljaar met een fietsweek, waarin we het leuk vinden als zo 
veel mogelijk kinderen op de fiets (of lopend of op de step of op de skeelers etc.!) naar school komen. Mocht u 
echt met de auto naar school moeten komen, dan is de vraag of u op enige afstand van de school wil parkeren 
zodat ook u samen met uw kind naar school kan lopen. 
 
Laat deze fietsweek de start zijn van een actief fietsjaar! 
 


