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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Januari is voorbij, maar het grijze weer helaas nog niet. We hopen dat de zon
zich snel wat meer laat zien, zodat dat weer wat frisse energie geeft. Met de
huidige versoepelingen wat betreft de coronamaatregelen, wordt al steeds
meer een “gewone situatie” nagestreefd, waarin we weer wat meer leuke
dingen buitenshuis kunnen doen en mensen minder vaak in quarantaine
hoeven. Alsnog hebben we veel afwezigen op school, want naast Corona heersen er, zeker in deze tijd, ook
nog wel andere virussen. Momenteel hebben we ook te maken met meerdere zieke teamleden. Team
Startnest is er heel goed in om afwezigheid van collega’s op te vangen. In deze tijd van krapte waar mensen al
meer zijn gaan werken én we vaker te maken hebben met langer afwezige collega’s door Corona, wordt het
steeds lastiger. We proberen altijd te voorkomen dat een groep thuis moet blijven. Helaas lukt dit niet altijd.
Door af en toe intern wat te schuiven proberen we het aantal thuiswerkdagen op zijn minst te beperken. Wij
danken jullie voor jullie begrip en medewerking.
De afgelopen anderhalf á twee jaar hebben we met zijn allen veel moeten schakelen. Steeds opnieuw moeten
bekijken wat wel en niet mocht en daar opnieuw aan moeten wennen. Om het vervolgens toch weer anders te
moeten doen. Helaas zijn we nog niet helemaal terug bij een situatie zonder maatregelen, toch hopen we dat
dat vanaf nu alleen maar beter wordt. We merken wel dat door al dat schakelen een aantal zaken die
voorheen algemeen bekend waren, wat vertroebeld lijken te zijn. Daarom breng ik graag onderstaande nog
even onder de aandacht.
Ziekmelden
Een ziekmelding gebeurt telefonisch en voor 8:15 uur in de ochtend. We merken, zeker in deze tijd, dat de
telefoon ’s morgens vaak roodgloeiend staat. Vanaf 8:15 gaan de stamgroepleiders hun groepen in en gaan er
teamleden bij de voor- en achterdeur staan om de kinderen welkom te heten. Vandaar dat er voor 8:15 gebeld
dient te worden. Ziekmeldingen via de mail worden niet altijd op tijd gelezen, daarom gebeurt het ziekmelden
telefonisch. Mocht je geen gehoor krijgen, kun je de voicemail inspreken, deze luisteren we consequent af.
Geplande afwezigheid van kinderen
We gaan er vanuit dat jullie afspraken bij bijvoorbeeld de dokter of de tandarts zoveel mogelijk buiten school
proberen te plannen. Als je kind onverhoopt toch onder schooltijd naar de dokter of tandarts moet, mail je dit
bijtijds aan de stamgroepleider. Als dit een noodafspraak is, kun je natuurlijk even naar school bellen zodat het
bericht alsnog op tijd bij de stamgroepleider terecht komt. Ook het doorgeven van de afwezige tijd door
corona/quarantaine, mail je aan de stamgroepleider, zo blijft daar het juiste overzicht van wie wel en niet op
school kan zijn.
Vragen over het werk en/of ontwikkeling van je kind
Het eerste aanspreekpunt wat betreft je kind, is altijd de stamgroepleider. Mochten er vragen of kwesties zijn
waarbij het fijn is als er iemand meekijkt, kan de stamgroepleider altijd de hulp van een collega inroepen. Zij
kunnen hier zelf de beste inschatting van maken.
Coronamaatregelen
Zoals afgelopen week al in de keek benoemd, zijn er flinke versoepelingen wat betreft
quarantainemaatregelen voor kinderen op de basisschool. Alleen kinderen die zelf klachten en/of
een positieve (zelf)testuitslag hebben, dienen thuis te blijven. Ondanks dat jullie geen mailtjes meer
ontvangen bij ieder positief getest kind, houden we dit voor onszelf wel bij. Op deze manier kunnen
we het verloop monitoren en contact zoeken met de GGD bij grote uitbraken.
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Personele bezetting middenbouw
De ouders en verzorgers van kinderen in de middenbouw zijn al op de hoogte, maar via deze weg besteed ik
graag nog even aandacht aan onze vertrekkende collega en heten we een nieuwe collega welkom.
Na de voorjaarsvakantie zal Stefanie Austen (Kiekendief) niet meer op ’t Startnest werken. Met de komst van
een nieuwe collega, Simone Stolk, komt er wat meer ruimte aan mankracht in de middenbouw. Hierin heeft
Stefanie een kans gezien om na te denken wat zij eigenlijk graag wil in het onderwijs. Hoewel zij momenteel
nog geen nieuwe uitdaging heeft gevonden, biedt dit moment haar de vrijheid om na te denken wat ze precies
wil doen. Wij betreuren natuurlijk het vertrek van Stefanie, maar wensen haar vooral heel veel wijsheid en
succes bij het vinden van een nieuwe uitdaging!
Na de voorjaarsvakantie zal Simone Stolk als stamgroepleider van Kiekendief starten. Simone is een ervaren
leerkracht die graag de uitdaging aangaat op onze fijne jenaplanschool. Wij zijn blij haar te mogen
verwelkomen! Hieronder kunnen jullie wat meer over Simone lezen in haar eigen voorstelstukje.

Studiedag (herinnering)
Aanstaande 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 (herinnering)
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.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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