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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
En zo ineens is het dan oktober en echt herfst en dat heeft ook zijn 
charme. Vandaag is de kinderboekenweek geopend op 't Startnest. 
Het centrale thema is “worden wat je wil". Een mooi thema, zeer 
passend bij onze school, waarbij we ons voornamelijk richten op 
verschillende beroepen. Tijdens de opening was er dan ook aandacht 
voor wat onze eigen leerkrachten wilden worden toen ze kind 
waren. Bloemist, banketbakker, kunstenaar... noem maar op! Wij 
zijn natuurlijk erg blij dat ze toch voor het onderwijs hebben 
gekozen! Deze dag leent zich uitstekend voor een beetje extra 
waardering, want vandaag, 5 oktober, is het de dag van de 
leerkracht! Daarom was er vanmorgen een barista in school, zodat 
de teamleden vandaag extra lekkere koffie en thee konden halen. En 
die barista heeft, als onderdeel van de opening, gelijk even verteld 
wat zijn werk inhoudt. En zo laten we, geheel in de stijl van 't 
Startnest, geen kans onbenut om te leren. Het zou ons niet verbazen 
als er nu wat kinderen later graag barista willen worden.  
 

 
 
Woordenschat 
De afgelopen weken hebben we een nieuwe werkwijze wat betreft het aanleren van woordenschat 
geïmplementeerd. In de onderbouw werkten ze al langer met de methode LOGO3000 en dit wordt nu ook in 
de middenbouw ingezet. Door een gezamenlijke start met dit thema, zien we dat het meer leeft in school. 
Kinderen vinden het leuk om nieuwe woorden te leren en proberen ze ook zoveel mogelijk al zelf te gebruiken. 
In de bovenbouwgroepen worden ook elke week nieuwe woorden aangeleerd, deze zijn gekoppeld aan 
nieuwsbegrip. Na het introduceren van de nieuwe woorden, worden er gedurende de week spelletjes 
gespeeld met als doel het eigen maken van de woorden. 
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Technisch lezen 
Ook zijn we gestart met een nieuwe werkwijze wat betreft technisch lezen. Naast dat de kinderen vanaf groep 
4 gedurende de week zelfstandig leesmomenten hebben in een door hen gekozen boek, krijgen zij ook 
instructie over bepaalde leesmoeilijkheden. Daarbij gaat het om goed en snel lezen. We zien dat veel kinderen 
enthousiast zijn waar het gaat om tempolezen en zij maken er een sport van steeds sneller te worden. We 
zetten ook weer ervaren lezers in om voor te lezen in de onderbouw én om de kinderen van groep 3 extra te 
helpen. We zijn heel blij dat we op hun inzet kunnen rekenen en zijn trots dat op onze school kinderen altijd 
bereid zijn elkaar te helpen. Daarnaast hebben we de afgelopen periode ook weer leesouders in de school 
gehad. Wat fijn om dit weer samen te kunnen doen! We zien ook ouders/verzorgers uit andere bouwen 
helpen, bedankt voor jullie flexibiliteit! Voor de komende periode, van de herfst tot de kerst, zijn we weer op 
zoek naar leesouders. We zijn op zoek naar ouders, verzorgers, opa's, oma's etc. Die op maandag, dinsdag of 
donderdag van 12:45 tot 13:15 met kinderen uit groep 3 een leesspelletje willen doen. Mocht je al geholpen 
hebben deze ronde, maar wil je nog een periode helpen, ben je natuurlijk van harte welkom! Heb je tijd om te 
komen helpen, kun je dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Chantal Pronk 
(c.pronk@startnest.nl). Wil je daarin ook even aangeven op welke dag je kunt? Alvast bedankt! 
 
Coronamaatregelen 
Sinds vorige week zijn de maatregelen omtrent het corona-virus versoepeld. Deze week beraden we ons over 
een plan/tijdspad om ouders weer meer de school in te laten. Jullie horen zo spoedig mogelijk wat dit 
betekent voor 't Startnest. Waar het gaat om eventueel thuisblijven/testen bij klachten van kinderen, hanteren 
wij de beslisboom. Dit is een schematische vertaling van de richtlijnen van het RIVM. Jullie kunnen de 
beslisboom ook zelf raadplegen via de beslisboom Via deze link kun je altijd de meest actuele versie vinden. 
Via een ouder kreeg ik nog de tip dat in geval van testen, de uitslag sneller binnen lijkt te zijn als het kind een 
eigen DigiD heeft en dat er bij testlocatie Schiphol rekening wordt gehouden met kinderen en het snel weer 
kunnen hervatten van onderwijs. Bij een positieve test in de groep, hoeft niet meer gelijk de hele groep in 
quarantaine, maar wordt in overleg met de GGD besloten wat nodig is. Dit kan zijn dat een enkele 
medeleerling in quarantaine moet, of toch de hele groep, maar dit is altijd maatwerk. Wij hopen van harte dat 
we gewoon het fysieke onderwijs kunnen blijven geven op school! 
 
Met de step naar school 

Steeds vaker zien we kinderen op de step naar school komen. Goed om te zien dat de 
verschillende manieren van sportief vervoer worden benut. Helaas hebben we buiten geen 
plek om ze afgesloten neer te zetten. Gevolg is dat er een steeds groter wordende 
hoeveelheid stepjes in de hal staat. We willen jullie vragen om de mogelijkheden voor een 
slot op de step te onderzoeken. Op deze manier kan de step toch buiten staan en houden we 
de entree van de school ook toegankelijk. Alvast bedankt voor de moeite. 
 
 

Vakantie en studiedag 
Op zaterdag 16 oktober start de herfstvakantie. Aansluitend op de herfstvakantie hebben we nog een 
studiedag, dus maandag 25 oktober zijn de kinderen ook nog vrij. Die dag richt het team zich op leespromotie 
in de groepen en begrijpend lezen. Het belooft een inspirerende dag te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
  

mailto:c.pronk@startnest.nl
https://www.boink.info/beslisboom
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Bijlagen en losse berichten 

Nieuws van de bibliotheek 
De Kinderboekenweek is een feest voor alle kinderen. Misschien lezen 

jullie thuis wel extra vaak en extra lang voor! 

In de bibliotheek is ook veel te doen; voorstellingen, workshops en 

vooral heel veel leuke boeken.  

Komen jullie snel langs? Klik hier voor verse leestips en activiteiten in 

de bieb. 

 

Groet en veel leesplezier! 

Van Connie (leesconsulent op school) 

 
 
 
 
 
 
 

Rapido typen 
Na de herfstvakantie en het schoolkamp gaat de type cursus van start met een klein groepje. Nu is de laatste 
kans om dit jaar nog de cursus te volgens. Hier staat het inschrijfformulier en de informatie.  
 
Bericht voor leerlingen van groep 8 
 
WIST JIJ? 
Dat het Hermann Wesselink College een scienceclub 
heeft voor leerlingen van groep 8? 
Dat we daar echte proefjes doen, sommen maken 
en raadsels oplossen? 
Dat jij lid van die scienceclub kunt worden? 
Dat je ook op de CSB lessen kunt volgen waar je 
weer heel andere dingen leert? 
 
VOOR WIE? 
De scienceclub is bestemd voor alle leerlingen van 
groep 8 die het leuk vinden om proefjes te doen, te 
puzzelen op wiskundige problemen en dus af en toe 
hun hersens te laten kraken. Je hoeft geen wiskunde- 
expert te zijn om mee te doen! Enthousiasme en 
zin om iets nieuws te leren zijn voldoende. 
 
LEES SNEL MEER 
Open deze Flyer van het HWC 
 

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/2021/08/verspreidformulier-t-Startnest-Uithoorn.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/10/HWC-Sciene-club-folder-digitaal.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2021/10/HWC-Sciene-club-folder-digitaal.pdf

