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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels al weer even geleden, maar we hopen dat jullie allemaal genoten hebben van een fijne
herfstvakantie. Als ik zo het raam uitkijk is de herfst wel echt begonnen en dat heeft ook zijn charme. Wat ik
ook zie als ik het raam uitkijk, is het geraamte van onze nieuwe sporthal. De nieuwe Scheg krijgt steeds meer
vorm, we verheugen ons natuurlijk enorm op de mooie nieuwe hal, maar eerst nog een tijdje gymmen in de
Legmeer. Het is gelukt om een vakdocent gym te vinden die vanaf volgende week tot aan de kerst de
gymlessen aan de midden- en bovenbouw kan verzorgen. Dat betekent dat de kinderen vanaf volgende week
weer gym hebben. Uiteraard zoeken we nog verder naar een vaste gymleerkracht, maar voor de komende
weken is het dan weer geregeld.
Fijn om te zien dat we weer wat ouders/verzorgers in de school zien! We hopen dat het steeds “gewoner”
wordt om weer naar binnen te lopen en de school ook voor ouders/verzorgers snel weer als thuis voelt. Mocht
de persconferentie vanavond onverhoopt roet in dat eten gooien, dan laten we uiteraard zo snel mogelijk
weten wat dit voor onze school betekent.
Studiedag 25 oktober
Terwijl de kinderen vorige week genoten van een extra dagje vrij na de herfstvakantie, had het team een
studiedag. Die dag richtten we ons op leesplezier en begrijpend lezen en luisteren. In de ochtend hebben we
nagedacht en gesproken over hoe we lezen nóg aantrekkelijker kunnen maken voor onze kinderen. Goed
kunnen lezen leidt immers naar zelfstandigheid en dat gunnen we al onze kinderen. Op ’t Startnest hebben we
al een hele uitnodigende, goedgevulde schoolbibliotheek. We zien dat ook veel kinderen daar de weg
inmiddels helemaal in kunnen vinden. Het leuke van de schoolbibliotheek is dat hij regelmatig wordt
aangevuld met nieuwe boeken. Als team hebben we onder andere bedacht dat ieder moment dat er weer
nieuwe boeken zijn, we deze actief zullen promoten in de groepen. Zo weten de kinderen gelijk welke nieuwe
boeken er zijn en kunnen zij deze ook snel lezen.
In de middag hebben we het gehad over begrijpend lezen en luisteren. We hebben nagedacht over hoe we
deze lessen nog beter kunnen geven. Op die manier zal er nog meer tekstbegrip ontstaan bij de kinderen.
Tekstbegrip helpt ook bij het maken van bijvoorbeeld taal- en rekenopgaven, hoe vlotter je de tekst begrijpt,
hoe sneller je je kunt richten op de opdracht en/of som. Om kinderen te enthousiasmeren voor begrijpend
lezen en luisteren, streven we ernaar om iedere les/activiteit gericht op begrijpend lezen/luisteren te beginnen
met het zogeheten “puntje van de stoel”. Een kort verhaaltje, een voorwerp, een raadsel of iets dergelijks om
de aandacht van de kinderen naar het onderwerp te trekken en ervoor te zorgen dat zij heel graag meer willen
weten over het betreffende onderwerp. Dat laatste kan dan weer door het lezen van of luisteren naar een
tekst. Wij hebben er zin in!
Kamp bovenbouw
Vorige week ging de bovenbouw op kamp. Door de coronacrisis was het al enige tijd geleden en des te meer
zin hadden we erin. We gingen naar een bekende locatie, te weten de Hoof in Someren en we troffen het
enorm met het weer. Allerlei spelletjes en samenwerkingsactiviteiten passeerden de revue. Zo was er een
vossenjacht (waarbij onze eigen groep 8-kinderen de vossen waren), een casino-avond, werd er gewandeld en
gezwommen, waren er ateliers, een disco, verschillende grote spellen én een nachtspel! Door een goede
samenwerking tussen alle betrokkenen, kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd kamp! Dit alles had niet
gekund zonder de enorme inzet van de ouders/verzorgers en stamgroepleiders én het enthousiasme van de
kinderen, dank jullie wel!
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Tevredenheidsonderzoeken
Jullie hebben gisteren een uitnodiging voor het oudertevredenheidsonderzoek gekregen. Wij hopen van harte
dat jullie de tijd nemen om de vragenlijst in te vullen. Gelijktijdig vindt het medewerkertevredenheidsonderzoek plaats en vullen de kinderen van groep 6 t/m 8 ook een vragenlijst in. De verzamelde informatie uit
deze lijsten geeft ons als school een goed beeld van wat al heel goed gaat en wat we dus zeker vast moeten
houden en wat er mogelijk nog verbeterd kan worden. Alvast bedankt voor jullie tijd!
In de herhaling: Oproep leesouders/verzorgers groep 3
De afgelopen periode, tot aan de herfstvakantie, hebben we onze groep 3 kinderen extra ondersteuning
kunnen bieden door de inzet van leesouders/verzorgers. Wat fijn om dit weer samen te kunnen doen! We
zagen ook ouders/verzorgers uit andere bouwen helpen, bedankt voor jullie flexibiliteit! Voor deze periode,
van de herfst tot aan de kerst, zijn we nog op zoek naar extra hulp (naast de ouders/verzorgers die al
enthousiast van start zijn gegaan!). We zijn op zoek naar ouders, verzorgers, opa's, oma's etc. Die op maandag,
dinsdag of donderdag van 12:45 tot 13:15 uur met kinderen uit groep 3 een leesspelletje willen doen. Mocht je
afgelopen periode al geholpen hebben, 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!
Voortgangsgesprekken
Deze week ontvang je een uitnodiging om een afspraak in te plannen voor de voortgangsgesprekken.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp

Nieuws van de bibliotheek
Vrijdag begint de Week van de Mediawijsheid. Ook de
bibliotheek besteedt in die week extra aandacht aan
Mediawijsheid. Op bibliotheek website vind je hier meer
informatie over. Extra interessant dit jaar is het gratis
webinar voor ouders.
Webinar Mediawijsheid voor ouders
In de week van de mediawijsheid kunnen ouders
deelnemen aan het landelijke webinar op 9 november
2021 om 20:00 uur. In het webinar neemt Denise Bontje
ouders mee in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar.
Hoe praat je over media met je kind?
Meer informatie en aanmelden webinar
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Nieuwsbrief Ouder- en kindadviseurs

Beste ouders en verzorgers,
Hierbij weer even een bericht van de Ouder- en kindadviseurs.
De herfst is nu echt begonnen! Regenbuien en afvallende bladeren. De kinderen hebben allemaal de eerste
periode op school gehad en de feestdagen liggen alweer op de loer. Feestdagen en de periode daar naartoe
zijn voor veel kinderen een spannende periode.
Er zijn kinderen waarbij je niet zoveel merkt, maar er zijn ook kinderen die heftig kunnen reageren op al deze
spanning. Ieder kind reageert op een andere manier. Sommige kinderen zijn heel moe of huilerig, andere
kinderen zoeken ruzie of zijn boos, maar er zijn ook kinderen die vrolijk en enthousiast reageren. Geef ruimte
voor emoties en zorg daarbij ook goed voor jezelf. Anders duurt het lang voor het 2 januari is 😉.
Kijk goed hoe jullie genoeg energie kunnen overhouden om deze periode met elkaar door te komen. Soms
betekent dit andere keuzes maken, dan dat men verwacht. Probeer eens uit wat goed voor jullie is.
Mocht u vragen hebben of zien dat uw kind wat ondersteuning kan gebruiken, kunt u contact opnemen met
de Ouder- en kindadviseurs. De hulp van de Ouder- en kindadviseur is kosteloos. De Ouder- en kindadviseur
van deze school is:

Anne van Dijk
a.van.dijk@mee-az.nl
06-30778552
Werkdagen: maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag

Pagina 3 van 3

