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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie allen genoten hebben van een lang Pinksterweekend en er weer met frisse energie
tegenaan kunnen. Vandaag beginnen we met de CITO-toetsen, we verwachten dat de kinderen (net als altijd)
goed uitgerust en vol frisse moed op school verschijnen. Hoewel we altijd al verwachten dat jullie geplande
medische afspraken zoals een dokter of tandarts altijd zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen, moet dat ten
tijde van deze toetsen zeker zo zijn. Als een kind toetsen mist, moeten deze veelal apart van de groep worden
ingehaald en dit vraagt extra inzet van collega’s, zodat er ook toezicht is. Dit willen we voorkomen en we
vertrouwen op jullie medewerking.
Personeelszaken
Lesley Achten (bovenbouw) komt niet meer terug op ’t Startnest. Nu zij moeder is van een zoon van 1 jaar,
vindt zij het fijner om dichterbij huis te werken. We bedanken Lesley voor haar inzet en wensen haar alle
goeds.
Formatie
Al langere tijd zijn we bezig met het formatieplaatje voor volgend schooljaar, 2022/2023. Door de
verschillende aantallen wat betreft leerlingen in de diverse leerjaren (zo is de huidige groep 5 bijvoorbeeld
kleiner dan de andere groepen), zullen we moeten schuiven in de hoeveelheid stamgroepen per bouw. Dit is
iets waar we zeker niet lichtvoetig mee omgaan, want we weten dat schuiven altijd weer een nieuwe
wenperiode met zich meebrengt, maar we ontkomen er niet aan.
Helaas hebben we nog niet voldoende
mensen aan kunnen trekken om met ons
ideaalplaatje te werken, we zijn nog op
zoek naar stamgroepleiders voor twee
stamgroepen (fulltimers of parttimers). Dit
betekent dat we ook noodscenario’s klaar
moeten hebben liggen. In overleg met de
medezeggenschapsraad, schets ik in deze
info het complete plaatje. Hieronder
kunnen jullie per bouw lezen hoe het
ideaalplaatje eruitziet én hoe het
noodscenario er voor die bouw uitziet.
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Onderbouw
Idealiter starten we komend jaar wederom met drie onderbouwgroepen. Als dit lukt wat betreft bemanning,
kunnen we verder met onze huidige stamgroepen in de onderbouw.
Als het niet lukt om drie groepen te kunnen bemannen, zullen we moeten starten met twee
onderbouwgroepen. Dat betekent dat de stamgroepen opnieuw moeten worden ingedeeld. Daarnaast zullen
we moeten blijven zoeken naar een derde collega in de onderbouw, omdat we anders een aannamestop in
moeten lassen. Dit willen we niet, want we willen in de toekomst ook voldoende Startnesters per jaargroep op
school hebben. Indien we dan die derde collega vinden, moeten we de groepen wéér verdelen om tot drie
volwaardige stamgroepen te komen.
Middenbouw
Onze huidige groep 5 is qua aantallen iets kleiner dan de andere groepen (20 tegen gemiddeld 30 in de andere
jaargroepen). Deze groep 5 wordt groep 6 en gaat dus naar de bovenbouw. In groep 3 komt daar een grotere
groep voor terug. Dit betekent dat we idealiter met vier stamgroepen gaan werken in de middenbouw. Dit
betekent dat we de huidige drie groepen moeten herverdelen om met vier volwaardige groepen te kunnen
gaan werken.
Als het niet lukt om vier groepen te kunnen bemannen, zullen we moeten beginnen met drie groepen. Deze
groepen zijn dan erg vol en zullen naar verwachting per groep meer dan 30 kinderen bevatten. Dit is verre van
wenselijk. Daarnaast zullen we dan ook een aannamestop voor deze drie jaargroepen moeten hanteren. Als
het lukt om gedurende het schooljaar toch een nieuwe collega te vinden, zullen we de groepen opnieuw
moeten herverdelen.
Bovenbouw
Met het uitstromen van groep 8, vertrekken er 34 kinderen uit de bovenbouw en daar komen er 20 voor terug
met de nieuwe groep 6. Dit betekent dat we qua aantallen niet meer dan drie bovenbouwgroepen kunnen
formeren. Het gevolg van deze vermindering in groepen, is dat we de kinderen van de huidige groep 6 en 7 in
de vier verschillende groepen, zullen moeten herverdelen over drie groepen. Aangevuld met de nieuwe groep
6 kunnen we dan werken met drie volwaardige stamgroepen. Voor de bovenbouw is geen noodscenario, want
met minder dan drie stamgroepen kunnen we niet werken.
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Netwerk
Zoals jullie lezen, heeft het ideaalplaatje in de midden- en bovenbouw al wat voeten in de aarde en willen we
het noodscenario voor de midden- en onderbouw ten zeerste voorkomen. Daarom doen we opnieuw een
dringend beroep op jullie en jullie netwerk. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s en hebben momenteel
in de verschillende bouwen nog ruimte. Via de facebookpagina van ‘t Startnest is de advertentie te delen en
middels de volgende link ook Werken bij « Basisschool 't Startnest Samen moeten we toch voor een optimale
bezetting kunnen zorgen, waarmee we de kinderen kwaliteit en continuïteit kunnen blijven bieden?! Alvast
bedankt!!
Het is inmiddels gelukt om voor één dag een vakdocent gym aan te trekken. We zoeken alleen nog iemand
voor de vrijdag. Wellicht hebben jullie ook nog goede sportdocenten in jullie netwerk.
Stamgroepenboekje
In de jaarkalender staat dat 22 juni het stamgroepenboekje uitgaat. Rekening houdend met bovenstaande
scenario’s en omdat we de hoop op ons ideaalplaatje nog niet op willen geven, nemen we iets langer de tijd
om dit plaatje ook na te streven. Het boekje zal dus iets later verschijnen, maar zal in jullie bezit zijn voor het
stamgroepwisselmoment op 5 juli. We zetten hoog in op het vervullen van alle vacatures, maar mochten die
nog niet gevuld zijn, zullen we in ieder geval de nieuwe stamgroepen daarin weer kunnen geven.
Ouders/verzorgers in de school
De afgelopen weken hebben we weer kunnen genieten van ouders/verzorgers in de school. We denken met
veel plezier terug aan het schoolfeest, maar ook de ateliers die afgelopen vrijdag in samenwerking met een
aantal ouders van start gingen voor groep 5 t/m 8 zorgen voor bruisende energie in de school.
Nu ouders/verzorgers weer de school in mogen, is het ook makkelijker om een afspraak te maken. We zien dat
voor een aantal zaken nog makkelijk de mail wordt gebruikt. Inhoudelijke zaken bespreken we telefonisch of
live op school. Via de mail kunnen jullie en de stamgroepleiders natuurlijk wel over en weer aangeven dat een
afspraak gewenst is. Verder kan de mail gebruikt worden voor een korte berichtgeving, voor bijvoorbeeld een
tandartsafspraak.
Vragen over de kinderen gaan altijd naar de stamgroepleiders. Zij werken immers dag in dag uit met hen.
Stamgroepleiders zijn voor ouders/verzorgers altijd het eerste aanspreekpunt. Zij kunnen uiteraard een
beroep doen op Hannelore Pomstra (intern begeleider) of mijzelf. We merken dat communicatie met enige
regelmaat aan de stamgroepleiders voorbijgaat en dat is niet de bedoeling.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
Er komt een plek vrij in de GMR want Daniël Wolffensperger zwaait af, zijn dochter Izzy zit in groep 8 en vliegt
deze zomer uit. Uiteraard bedanken we hem voor zijn inzet en enthousiasme! Binnenkort informeren we jullie
verder over de wervingsprocedure van een nieuw lid. Deze informatie zal in een keek-op-de-week verschijnen.
Met vriendelijke groet,
Roxan Linnekamp
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Handbalvereniging Legmeervogels is opzoek naar F-jes! (ingezonden)
Volgend seizoen willen we graag weer starten met een F-team.
Ben jij tussen de 6 en 8 jaar oud en benieuwd of je handbal leuk vindt kom dan
eens langs bij onze training!
Je kan vrijblijvend een aantal keer mee trainen om zo te ontdekken hoe leuk
handbal is!
De trainingen zijn op donderdag van 17.00 tot 18.00.
We willen je graag welkom heten dus vooraf aanmelden is fijn.
Aanmelden kan bij de trainer, Martijn Wahlen 0683490477.
We hopen je te zien!

Kunstroute Zijdelveld – kinderactiviteiten (ingezonden)
KUNSTROUTE ZIJDELVELD
Uithoorn – zaterdag 11 & zondag 12 juni 2022
Een interactieve kunstroute voor de jongste Kunstfans! (4 – 14 jr) tijdens een weekend kunst en gezelligheid
op het Zijdelveld!
Beleef een weekend voor alle leeftijden met kunst, optredens en kinderactiviteiten in 45 (voor)tuinen.
Voor de kids is er een eigen Kunstroute!
Met een interactieve speurtocht, die begint op het kinderplein (huisnr. 23) krijgen ze via QR-codes (telefoon
mee!) opdrachten die te maken hebben met de Kunstroute.
Zo kunnen ouders en kinderen ook samen hun eigen kunstroute lopen!
Voor of na de speurtocht kunnen ze op het kinderplein zelf een danslint knutselen.
Maar kids kunnen ook de hele dag terecht bij CREA waar ze kunnen pottenbakken en schilderen. De SchminkKoningin is er ook en maakt de mooiste snoetjes! Op zondag treedt ook nog het poppentheater op.
Algemeen:
Op Kunstroute Zijdelveld zijn schilders, beeldhouwers en fotografen, kunstenaars met sieraden, tassen en
toegepaste kunst in metaal en steen. Maar je komt ook ambachtelijk gesmede messen en beschilderd servies
tegen.
Het evenement speelt zich af tussen de Watsonweg (Brandweer) en restaurant Black Pepper (Politiebureau).
Het is een leuke en inspirerende wandeling van 1 km en misschien loop je de straat wel uit met een geweldig
kunstwerk, sieraad of nieuwe tas! Op de route tref je de ijscoman en 2 horecagelegenheden. Wil je een
langere wandeling maken, dan kun je een rondje Zijdelmeer lopen (3 km).
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Hou er rekening mee, dat met uitzondering van bestemmingsverkeer, auto’s dat weekend geen toegang tot
het Zijdelveld zullen hebben.
Kunstroute Zijdelveld - Uithoorn
11 en 12 juni 2022 van 12.00 – 17.00 uur
Vrij entrée
www.facebook.com/KunstrouteZijdelveld
email: kunstroutezijdelveld@gmail.com
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