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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Allereerst blikken we graag nog even terug op de actieweek voor Oekraïne, want wat heeft een ieder daar 
zijn/haar best gedaan! Om te beginnen met de inzamelactie. Er zijn verschillende spelletjes en knutselspullen 
ingeleverd en dit gaat naar de lokale opvang van vluchtelingen in Oekraïne. Er is ook ontzettend veel kleding 
ingezameld! Zoveel zelfs, dat we het niet kwijt konden bij het reguliere verzamelpunt in Uithoorn, maar alles 
naar Aalsmeer is gebracht van waaruit alles met de vrachtwagen weer verder wordt gebracht en verdeeld.  
 

   
 
Tijdens de actieweek is er ook op verschillende manieren geld ingezameld. Kinderen én ouders/verzorgers 
hebben tijdens en buiten schooltijd acties ondernomen. Mooi om te zien hoe vindingrijk een ieder kan zijn. Zo 
zijn er flessen ingezameld, is er van alles gemaakt om te verkopen, zijn er zelfs bloemen verkocht in de buurt 
én hebben diverse kinderen, ouders/verzorgers én teamleden in de keuken gestaan om lekkers te bakken. Hoe 
fijn dat we dit weer samen konden doen, na twee jaar waarin mogelijkheden tot samenwerking werden 
bemoeilijkt. Deze week zagen en beleefden we echt de kracht van ’t Startnest! De verenigde krachten van alle 
betrokkenen hebben er toe geleid dat we een prachtig bedrag van €1615,65 op giro 555 hebben kunnen 
storten!  
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Opvanglocatie Oekraïense schoolkinderen 
Zoals afgelopen vrijdag al in de keek benoemd, zal ’t Startnest één 
van de opvanglocaties van Oekraïense schoolkinderen worden. De 
informatie hierover komt gefragmenteerd binnen, omdat er 
momenteel door de stuurgroep vanuit gemeente Uithoorn heel hard 
gewerkt wordt om dit goed op te zetten. We zullen steeds met jullie 
delen wat we op dat moment weten. Op ’t Startnest wordt een 
groep kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 8 opgevangen. Zij 
hebben hun eigen lokaal. Zij zullen deelnemen aan een zogeheten 
landingsprogramma. Dit betekent dat zij een stukje onderwijs in 
eigen taal zullen krijgen en er zal aandacht zijn voor de Nederlandse 
taal gericht op redzaamheid. Zij zullen worden begeleid door mensen 
die hen verder kunnen helpen in de eigen taal én door mensen die 
hen de Nederlandse taal kunnen leren. Zo is er, naar alle 
waarschijnlijkheid, ook een aantal oud-collega’s dat hierin een rol 
gaat spelen. Dus mogelijk zien jullie af en toe eens een bekend gezicht. Deze week worden verdere zaken 
afgestemd met de betrokkenen. Mocht er meer informatie zijn, deel ik dat aanstaande vrijdag in de keek met 
jullie. 
 
Formatie 

Momenteel zijn we druk bezig om de formatie voor volgend 
jaar rond te maken. Dat houdt in dat we kijken welke 
teamleden op welke dagen met welke groepen en/of aan 
welke taken zullen gaan werken. We kijken ook hoeveel 
groepen er per bouw zullen zijn. Jelke Kramer (IJsvogel) en 
Nikki van Veenendaal (Luistervink) hebben te kennen 
gegeven volgend jaar niet meer werkzaam te zullen zijn op 
’t Startnest. Zij zullen na de zomervakantie onderzoeken of 
hun uitdaging nog in het onderwijs ligt of dat zij een ander 
pad gaan bewandelen. Uiteraard betreuren we hun 

vertrekt en wensen we hen veel geluk met hun nieuwe uitdagingen. We zijn blij dat zij het schooljaar hier 
afmaken en besteden op een later moment nog aandacht aan hun afscheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan Linnekamp 
 

Gevonden 

Vorige week is deze ketting met hanger gevonden. Je kunt hem 
ophalen bij Hannelore & Erik.  
  



 

 
 
 
 
 
 

Pagina 3 van 3 

 

 
 

Ateliers 

Voor de pandemie waren we gewend om op de vrijdagmiddag “ateliers” te organiseren voor onze leerlingen 
van groep 5 t/m 8. Een zeer gewaardeerde activiteit, die we erg hebben gemist! Nu alle maatregelen weer zijn 
versoepeld kunnen we dit gelukkig weer oppakken. Door de gebroken weken in deze periode en de andere 
evenementen die er al staan gepland, hebben we in de laatste periode van het schooljaar ruimte gevonden 
voor één serie van 5 weken.  
 
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op 
basis van het talent of interesse van de kinderen. Het activiteitenaanbod kan heel divers zijn: van 
natuureducatie tot activiteiten waar het draait om denkwerk of meer praktische zaken zodat de kinderen leren 
zichzelf te redden in het leven. Het doel is om op een zeer aangename manier veel te leren van en met elkaar. 
Deze serie ateliers betreft dus 5 vrijdagmiddagen van 13.45 tot 14:45 uur. In dit uur werken de kinderen aan 
het onderwerp en zorgen met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte. Tijdens de 5e bijeenkomst is het 
de bedoeling om de eindresultaten te presenteren in de aula. Voor de ene groep kan dat een tentoonstelling 
zijn en door een andere groep kan er een demonstratie of presentatie op het podium worden gehouden.   
Door een ruim aanbod krijgen de kinderen werkelijk de kans om te kiezen vanuit hun talent of interesse. 
Hierdoor kunnen we de groepjes klein houden. Een maximale groepsgrootte van 10 is het uitgangspunt. Om 
dit te kunnen realiseren, naast de inzet van de stamgroepleiders, is de inzet van ouders onmisbaar. Alle ouders 
van de school zijn van harte welkom om hieraan mee te doen en kunnen zich opgeven als atelierleider bij Ella 
Postma via mail: e.postma@startnest.nl . Geef aan welke activiteit u zou willen organiseren. Is het niet 
mogelijk om alle vrijdagmiddagen beschikbaar te zijn dan kan er ook gewerkt worden met duo’s die elkaar 
aflossen. Heeft u geen “eigen” atelieronderwerp, maar wilt u wel meedraaien dan kan school voor een 
atelieraanbod zorgen. 

 
De data:  
Vrijdagmiddag 13:45 – 14:45:  3 juni, 10 juni, 17 juni en 24 juni en 1 
juli. 
 
Om op ideeën te komen voor mogelijke ateliers staan hieronder 
enkele tips:  
Houtbewerking, metaalbewerking, natuurpad, sport(trainingen), 
creatieve vakken (schilderen, textiel, beeldhouwen etc.) 
computeractiviteiten (programmeren), techniektoren of plustoren, 
muziek, dans, fotograferen, techniek, toneel, film, vreemde taal, 
kalligraferen, koken, tuinieren, kunsteducatie, schaken/dammen, 
fietsonderhoud enzovoorts. 
Hopelijk stroomt de mailbox over van de aanmeldingen zodat we 
weer van start kunnen gaan met dit mooie evenement.  
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