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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste INFO van kalenderjaar 2021, wat een bewogen jaar was het. Helaas gekleurd door allerlei
coronamaatregelen, maar gelukkig ook door het onderwijs dat we hebben kunnen bieden (online of live), het
plezier dat we samen met de kinderen hebben gehad en alles wat we met en van elkaar hebben kunnen en
mogen leren! Hoewel we nog een kleine drie weken hebben te gaan voor we de kerstvakantie in kunnen
luiden, hopen we nu al op een fantastisch 2022 waarin we opnieuw hopen jullie als ouders/verzorgers ook
weer meer te mogen ontvangen op school!
Decemberfeesten
Afgelopen woensdag kwam Sinterklaas langs op ’t Startnest. Uiteraard had hij een aantal Pieten meegenomen.
Door het snelle schakelen van onze eventmanager (collega die zorg draagt voor de organisatie van feesten en
activiteiten) was er nog op tijd een aangepast schema (rekening houdend met de maatregelen) waardoor deze
viering alsnog door kon gaan. De kinderen en teamleden hebben een gezellige dag gehad. Er zijn zelfs nog wat
van onze eigen Collega-Pieten op pad gegaan, om de kinderen die thuis zaten hun cadeautje te brengen.
Momenteel zijn de voorbereidingen voor het Kerstfeest in volle gang. Ook daar denken we na over
alternatieven om er toch een gezellige kerstviering van te kunnen maken. Jullie horen snel meer van ons!
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Coronamaatregelen
Op dit momenten hebben we nog te maken met een aantal aangescherpte maatregelen op de basisscholen.
Te weten: het werken in cohorten, het snottebellenbeleid, extra aandacht voor handen wassen, het dringende
advies voor de kinderen van groep 6 t/m 8 om een mondkapje te dragen op de gangen en zich twee keer per
week preventief te testen. Als je de testen daadwerkelijk gebruikt kun je aan het begin van de nieuwe week bij
de stamgroepleider nieuwe testen ophalen. Bij een positieve zelftest wordt dringend geadviseerd om contact
op te nemen met de GGD en je kind te laten testen. Helaas geldt ook de regel “geen ouders/verzorgers in de
school” tenzij noodzakelijk nog. Mogelijk worden er tijdens de volgende persconferentie nieuwe
versoepelingen of aanscherpingen afgekondigd. Wij zullen dan opnieuw moeten kijken wat dit voor
’t Startnest betekent.
Aangepaste schooltijden – kom op tijd!
Aanvullend op bovenstaand kopje, graag ook nog even uw aandacht voor de tijdelijke aanpassing in
schooltijden. We zien nu erg veel kinderen te laat komen, we vragen jullie er ook zeer alert op te zijn dat de
kinderen op tijd komen.
De overheid adviseert om kinderen waar mogelijk alleen naar school te laten gaan. Van de scholen wordt
verwacht dat zij gespreide starttijden hebben en de kinderen op verschillende plekken de school in laten gaan.
• De onderbouw komt via de hoofdingang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen.
• De middenbouw komt via de achteringang tussen 08:15 en 08:25 uur de school binnen.
• De bovenbouw komt via de hoofdingang tussen 08:25 en 08:35 uur de school binnen. Zij hebben lunchpauze
van 11:50 en 12:50 uur en kunnen tussen 12:45 en 12:50 uur de school weer binnenkomen.
De onder- en middenbouw zullen op de normale schooltijden naar buiten gaan via de hoofdingang. Wij lopen
met de gehele stamgroep naar buiten, waardoor we op dat moment menging tussen de bouwen kunnen
voorkomen. De bovenbouw komt om 15.05 uur (en op woensdag om 12.35 uur) de school uit via de
hoofdingang.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
Nieuws van de bibliotheek
Bij de bibliotheek kun je ook luisterboeken voor
kinderen lenen! Om lekker bij te relaxen.
Wil je meer actie in de kerstvakantie? Dan kan je
kind meedoen met een gave workshop van Mad
Science.
Lees er meer over in dit bieb&boekennieuws
Groet en veel leesplezier
van Connie (leesconsulent op school)
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Nieuws van de ouder en kindadviseur – speciaal voor ouders van de onderbouw

Beste ouders en verzorgers van de onderbouw,
Opvoeden is niet altijd even makkelijk. Ieder kind is uniek en elke leeftijd vraagt weer andere vaardigheden
van ouders. Zo vraagt de aanpak van een kleuter weer nieuwe of andere vaardigheden van een ouder dan bij
een baby of een peuter.
Veel ouders lopen tijdens het opvoeden tegen vragen aan of komen er samen niet helemaal uit. Denk hierbij
aan vragen over:
-

Verloopt de ontwikkeling van mijn kind zoals het hoort?
Hoe kan ik omgaan met boze buien?
Hoe houden we het gezellig aan tafel? En zorg ik dat mijn kind goed eet?
Hoe krijg ik mijn kind zindelijk? Of zorg ik voor minder ‘ongelukjes’?
De bekende ‘spitsuren’ op de dag: hoe krijg ik mijn kind op tijd op school?
En hoe krijg is ze ‘s avonds (als we allemaal moe zijn) rustig naar bed?
Of hoe kunnen wij als ouders/ verzorgers meer op één lijn zitten wat betreft de opvoeding?

Ook door veranderingen in het gezin kunnen er vragen en emoties ontstaan en bieden wij ouders én kinderen
hierin ondersteuning. De Ouder- en kindadviseurs (OKA) in Uithoorn helpen u graag verder bij uw vragen. De
hulp van de OKA is kosteloos.

De OKA op ‘t Startnest is:
Anne van Dijk
a.van.dijk@mee-az.nl
06-30778552
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag
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