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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie hebben genoten van een fijne meivakantie en weer opgeladen zijn voor de laatste periode
van het schooljaar. Hoewel het klinkt alsof we nu bijna zomervakantie hebben, hebben we echter nog 10
weken te gaan. Een vrij lange periode waarin hemelvaart, Pinksteren en de studietweedaagse begin juli nog
wat vrije dagen bieden voor de kinderen (en hopelijk voor jullie).
De laatste periode van een schooljaar zijn we altijd druk met afronden van het schooljaar. De laatste lesstof
wordt behandeld, de tweede ronde cito-toetsen worden afgenomen en krijgen de kinderen hun laatste
rapport van dit leerjaar. Ondertussen zijn we nog druk bezig om de formatie rond te krijgen (delen van de
vacature wordt nog steeds zeer gewaardeerd!), kijken we naar een goede verdeling van de hoeveelheid
stamgroepen per bouw en buigen we ons over de stamgroepindeling.
Naast dat dit dus altijd een intensieve periode is wat betreft inhoud, staan ons ook nog wat leuke dingen te
wachten. Zo kunnen we volgende week eindelijk weer een schoolfeest vieren samen! We hopen dat jullie
allemaal een handje kunnen helpen, vele handen.... De onder- en middenbouw gaan op schoolreis (denk aan
de betaling, mocht dit niet lukken, neem dan even contact met mij op) en groep 8 begint aan de
voorbereidingen voor de musical. Kortom, we hoeven ons nog lang niet te vervelen!
Ouders/verzorgers welkom tijdens vieringen
Nu ouders/verzorgers de school weer in mogen, kunnen jullie ook weer komen kijken bij vieringen. We willen
jullie vragen om dan plaats te nemen aan de zijkant van de aula of boven op de gang. De tribune en de bankjes
op de aulavloer houden we voor de kinderen.
Stamgroepwisselochtend
Dinsdag 5 juli staat er een thema-opening in de jaarkalender én het
stamgroepwisselmoment is ook die ochtend. Deze twee activiteiten
combineren we. We zullen de stamgroepwisselochtend dit jaar beginnen
in de eigen groepen en met die groep gaan de kinderen naar de aula.
Daar zullen de nieuwe groepen elkaar ontmoeten en vanuit de aula gaan
zij naar hun nieuwe stamgroep.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Schoolfeest & sponsorloop
Schoolfeest:
Het thema van het schoolfeest is “ beroepen”. In elk
lokaal wandel je een ander beroep binnen.

Sponsorloop
Op vrijdag 20 mei zijn de kinderen van groep 1 t/m 4
vanaf 11.45 uur vrij. De groepen 5 t/m 8 hebben
’s middags gewoon school. Op uiterlijk donderdag
19 mei mogen de kinderen in de ochtend hun lijst
met sponsors bij hun stamgroepleider inleveren. Om
15.00 uur verwachten we alle kinderen van groep 1
t/m 4 op school en kunnen zij hun stempelkaart
ophalen bij de stamgroepleider. De
stamgroepleiders staan op het schoolplein om de
kinderen te verwelkomen. Het startsein wordt om
15.10 u. gegeven. De opbrengst van de sponsorloop willen we besteden naar het leuker en uitdagender maken
van het schoolplein.
School open
Na de sponsorloop gaan we naar binnen. Het zou fijn zijn wanneer we de drukte op de brug een beetje
verdelen, zodat iedereen op een prettige manier naar binnen kan komen. In het lokaal van Konartel is plaats
om je jas neer te leggen. Je wordt verzocht om in dat lokaal ook de kinderwagens en buggy´s te parkeren zodat
deze niet de (nood)uitgangen blokkeren.
Strippenkaart
Voor het schoolfeest heeft iedereen een strippenkaart nodig. Een 10-strippenkaart voor volwassenen kost
€ 5.00. Voor kinderen kost de 10-strippenkaart € 2,50. Vanaf maandag 16 mei tot vrijdag 20 mei is er in de
ochtenden tussen 8.20 uur en 8.30 uur een voorverkoop in de benedenhal. Probeer gepast te betalen.
Natuurlijk kunt u op vrijdag ook strippenkaarten tijdens het feest kopen. Tip: Zet de naam en klas
op de strippenkaart. Bij verlies komt de kaart weer sneller terug bij de eigenaar. De verkoop
van de strippenkaarten vindt tijdens het schoolfeest plaats in de benedenhal.
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Buffet
Daarnaast is het ook een gebruik dat wij op het
schoolfeest allerlei lekkere hapjes neerzetten die
door u worden gemaakt. Deze hapjes zijn dan tegen
een kleine vergoeding te koop. Bij de stamgroep van
uw kind hangt een lijst, waarop u kunt aangeven wat
u mee kan nemen. De gerechten die buiten de
koelkast kunnen blijven, kunnen op de ochtend van
20 mei in de aula worden afgegeven. Het zou fijn zijn
als u er een briefje bij kunt doen met daarop de
ingrediënten. De gerechten die niet al te lang buiten
de koelkast kunnen staan, kunnen 20 mei tussen
14.30 en 15.00 uur in de aula afgegeven worden. Als u iets lekkers inlevert, ontvangt u een waardebon,
waarbij u op het schoolfeest een bordje met lekkers bij het buffet kunt halen. We hebben helaas geen
mogelijkheid om dingen te verwarmen of af te bakken. Denk eraan om op schalen etc. de naam van uw kind +
stamgroep te zetten, dan komt het weer bij u terug.
Er is ook een bar aanwezig in de aula waar verschillende soorten drinken te koop zijn.
Workshops
In elk lokaal is een activiteit te doen. In onderstaand schema is een overzicht van de activiteiten te vinden,
zodat de kinderen zich vast kunnen voorbereiden op wat er te doen is.
Het is belangrijk dat je kind met een begeleider naar het schoolfeest komt. Wanneer er geen activiteiten voor
de kinderen zijn of geen geschikte workshop voor je kind beschikbaar is verwachten we dat je zelf je kind
gezelschap houdt. Bij sommige workshops kan een wachtrij ontstaan. Wij hopen hiervoor op begrip.
In de aula is er ook een enveloppentrekspel. Voor 2 strippen (op een volwassene strippenkaart) of €1,00 mag
je een envelop trekken. Sommige enveloppen zijn gevuld met een nummertje. Vindt u een nummertje dan
heeft u een prijs, bij een lege envelop heeft u helaas geen prijs. De ondernemers van winkelcentrum
Zijdelwaard hebben verschillende cadeaubonnen / pakketten samengesteld voor ’t Startnest. We kunnen
zeker nog van dit soort donaties gebruiken! Dus heeft u iets in de aanbieding, dan kunt u mailen naar:
c.pronk@startnest.nl.
Opruimen
Om 18.30 uur willen we het feest afsluiten. We stellen het zeer
op prijs wanneer de mensen die zich hebben opgegeven en
degenen die nog aanwezig zijn een helpende hand toesteken om
de school weer netjes op te ruimen. Vele handen maken licht
werk!
Tot ziens op het schoolfeest!
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Thema

Activiteiten

Aantal
strippen

Beautysalon

Schminken
Nagels lakken
Vlechten/gekleurde gel
Robot bouwen
Draadfiguur

3
1
1
3
2

Cake versieren
Kookschort versieren
Koksmuts knutselen
Dokter Bibber XXL spel
Wattenstaaf skeletten
Stethoscoop knutselen
Kippenvangen
Limonade koe
Eendjes vissen
Bloempotjes versieren / bloembollen
Knutselen met bloemen

2
3
1
1
1
1
2
2
1
2
1

Schilderij
Silhouet profiel

2
1

Wervelvind spel
Spaarvarkens

2
1

Maraboe
Professor

4 proefjes doen

3

Oeroeboeroe
Juwelier

Sieraden maken

2

Knijsterbek
Timmerman
Expressielokaal
Bakkerij
Krullevaar
Dokter
Paradijsvogel
Boer
Kiekendief
Bloemist
Buitelgans
Kunstenaar
IJsvogel
Bankier

Luistervink
Aula
Lokaal peuterspeelzaal
(naast Buitelgans)
Gang beneden

Konartel

Drinken + buffet
Enveloppentrekspel
kledingmarkt

Snoepjes
Drinken
Popcorn / chips
Evt. pannenkoeken
Garderobe + plaatsen kinderenwagens e.d.
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Nieuws van de bibliotheek
Kinderen die een kwartier per dag lezen,
lezen ruim één miljoen woorden per jaar.
Maar hoe vindt jouw kind een boek dat echt aanspreekt
en hoe kun je je kind daarbij helpen?
Je leest er meer over in dit Bieb & Boekennieuws
Groet en veel leesplezier!
Sabina (leesconsulent op school)
Avondvierdaagse Uithoorn 2022 (ingezonden)
De Avond4daagse Uithoorn gaat dit jaar helaas niet door…
Na 2 jaar zonder Avond4daagse moeten we het helaas nog 1
jaartje zonder doen. Door de onzekere situatie met de wegen en
verbouwingen op eventuele startlocaties is het momenteel heel
lastig om leuke, gevarieerde en veilige routes te maken. wij
hebben er daarom voor gekozen om de avond4daagse zoals we
deze het liefst lopen, namelijk met zijn allen, nog 1 jaartje uit te
stellen.
De Home Edition zoals we deze in de afgelopen jaren hebben
georganiseerd in samenwerking met de wandelbond hebben we
dit jaar niet, maar zelf vanuit huis een rondje lopen kan natuurlijk
altijd.
Wil jij wel graag gaan lopen en de medaillerun van de kids (of jezelf natuurlijk) mooi door laten lopen, dan kun
je bij ons de medaille bestellen.
Medailles zijn te bestellen à € 3,00 per stuk.
De medailleaanvraag graag met de volgende gegevens insturen naar avond4daagse-uithoorn@hotmail.com:
• Naam, adres, telefoonnummer.
• Gewenst cijfer (voor de hoeveelste keer loop je mee)
• Betaalwijze (contant of overmaken)
Medailles kunnen dan in overleg worden afgehaald.
Wat kunnen we al vertellen?
We gaan ons volop inzetten om er in 2023 een leuk feest van te maken.
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