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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie allen hebben genoten van een gezellige vakantie! Officieel mag het niet meer, maar omdat
wij vinden dat je een ander altijd het beste kunt wensen: De allerbeste wensen voor 2022! Laten we hopen dat
er snel wat meer rust in de maatregelen komt en we ons weer vooral op onderwijs kunnen richten. En we
hopen natuurlijk ook snel weer de deuren van de school open te mogen zetten voor álle betrokkenen
van ’t Startnest.
We zijn natuurlijk erg blij dat de scholen weer open mogen en we de kinderen weer gewoon live onderwijs
kunnen geven! Echter is er wel nog steeds een lerarentekort waardoor we bij ziekte of afwezigheid de
stamgroepleider moeilijk kunnen vervangen. Omdat teamleden door de coronamaatregelen sneller thuis
moeten blijven bij bepaalde klachten of mogelijk in quarantaine moeten door contact met een positief getest
persoon, zijn teamleden wat vaker afwezig. Tot op heden lukt het vaak om de stamgroepleider te kunnen
vervangen, maar helaas niet altijd. Via deze weg wil ik mijn dank uitspreken voor de flexibiliteit van de
teamleden én de ouders/verzorgers! Dankzij een ieders inzet en begrip lukt het vaak om de kinderen op school
óf soms toch thuis te laten werken.
Cito-toetsen
Vanaf 24 januari tot en met 3 februari nemen we vanaf groep 3 weer de halfjaarlijkse cito-toetsen af. Dit zijn
toetsen waar kinderen niet voor kunnen leren, maar waarop ze kunnen laten zien waar zij nu staan op de
leerlijn. Deze toetsen behoeven dan ook geen verdere voorbereiding dan goede energie én een goede inzet.
Studiedag
Op vrijdag 4 februari hebben we een studiedag. De kinderen zijn dan vrij en de teamleden buigen zich over de
opgehaalde toetsresultaten en verdere observaties van de afgelopen periode. We kijken waar we als school de
komende tijd extra aandacht aan moeten besteden. Uiteraard kijken we ook naar wat al goed gaat, want
mogelijk helpen die successen juist bij de uitdagingen. De stamgroepleiders stellen vast welke aanpassingen
mogelijk gedaan moeten worden in het onderwijs aan hun stamgroep. En natuurlijk bekijken we welke
kinderen mogelijk nog iets extra’s nodig hebben. Dit soort “analysedagen” zijn zeer waardevol en belangrijk
voor de vormgeving van ons onderwijs de komende periode.
Rapporten
Op 10 februari krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis. De rapportgesprekken vinden plaatsen op 15 en
17 februari. Hierover ontvangen jullie later meer informatie.
Coronamaatregelen (reminder)
Op school hanteren wij de landelijk gestelde maatregelen voor het primair onderwijs. We zullen de
bovenbouwkinderen daarom blijven herinneren aan het dragen van een mondkapje op de gangen (wat nog
steeds een dringend advies is voor kinderen vanaf groep 6). Bovenbouwleerlingen die het dringende advies om
twee keer per week thuis te testen opvolgen, kunnen iedere week twee testen krijgen van hun
stamgroepleider. Hiernaast gelden natuurlijk ook gewoon de basisregels wat betreft hygiëne etc.
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Aangepaste schooltijden (reminder)
Momenteel gelden ook nog de aangepaste schooltijden. Omdat we verwachten dat iedereen op tijd komt,
kunnen jullie deze tijden hieronder nogmaals lezen.
•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
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