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Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
En dan ineens is het zover, de laatste info van dit schooljaar. Door de vele successen en de nodige uitdagingen 
op zijn minst een bewogen jaar te noemen. De school bruist nog van de energie! Groep 8 is druk bezig met de 
musical en de kinderen van groep 1 t/m 7 maakten vandaag kennis met hun nieuwe groep. Dat was natuurlijk 
voor sommigen best een beetje spannend, maar al snel zagen we mooie nieuwe contacten ontstaan. 
Vanmiddag kregen de kinderen een ijsje namens de ouderraad, al met al is zo’n einde van een schooljaar zo 
slecht nog niet. Volgende week zijn de verschillende afscheidsactiviteiten in de bouwen en start vrijdag 15 juli 
om 11:45 uur toch echt de zomervakantie. 
 
Graag wil ik van dit moment gebruik maken om kinderen, ouders/verzorgers en teamleden van ’t Startnest te 
bedanken. De kinderen voor hun enthousiasme en alle lessen die we van hen hebben mogen leren en jullie als 
ouders/verzorger(s) voor jullie betrokkenheid en begrip. We hebben genoten van de samenwerking met de 
kinderen en met jullie. Uiteraard spreek ik graag mijn dank en waardering uit naar de teamleden. Zij zorgen 
samen voor goed onderwijs en een school waar je als kind en ouder/verzorger gezien en gehoord wordt. Met 
enorme bevlogenheid houden zij de school draaiende!  
 
Natuurlijk kijken we nu al uit naar een mooi nieuw schooljaar, maar eerst wensen we jullie een hele fijne 
vakantie! 
 
Formatie 
Op dit moment vinden de laatste gesprekken plaats en volgende week ontvangen jullie nog een 
totaaloverzicht van de formatie.  
 
Rozemarijn van Egeren geniet momenteel van haar zwangerschapsverlof. Naar verwachting komt zij rond 
november weer terug. Tot die tijd wordt zij vervangen door Candice. Een ervaren invaller die erg uitkijkt naar 
de start met Maraboe. Omdat Candice niet al Rozemarijn haar werkdagen beschikbaar is, neemt Ella Postma 
ook een dag per week voor haar rekening. 
 
Hieronder kunnen jullie alvast iets lezen over de nieuwe teamleden. 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Ik ben Daphne Pomstra en ik ben 26 jaar. Ik heb een heel groot, zwart 
verzorgpaard met een wit hartje op zijn voorhoofd. Daarnaast heb ik twee katten, 
Mollie en Evi. Komend schooljaar kom ik op 't Startnest werken en daar heb ik 
heel veel zin in. De afgelopen jaren heb ik de opleiding HBO Paardensport gedaan. 
In die tijd heb ik ook mijn lesbevoegdheid voor het MBO en het geven van 
paardrijlessen behaald. Dit lesgeven op de manege vind ik zo leuk, dat ik 
uiteindelijk besloten heb om de Pabo te gaan volgen. Dat diploma is nu binnen en 
ik heb zin om aan de slag te gaan. Als kind heb ik zelf op een Jenaplanschool 
gezeten en daarom vind ik het extra leuk om na de zomervakantie op 't Startnest 
te beginnen.  
 
We hebben elkaar ontmoet tijdens de stamgroepwisselochtend of zien elkaar na 
de zomervakantie! 

 
                 Daphne Pomstra 

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Mijn naam is Anneli, ik ben 37 en woon sinds december 2021 in Uithoorn. In juli 
2019 zijn mijn man, 2 dochters en ik vanuit Zuid-Afrika naar Nederland verhuisd. Ik 
heb meer dan 10 jaar leservaring, maar de laatste drie jaar heb ik thuis 
doorgebracht om mijn gezin te helpen wennen aan ons nieuwe leven in Nederland. 
Ik heb enorm veel zin om met 't Startnest een nieuwe reis in het onderwijs te 
beginnen. 
 
Vriendelijk groet 
Anneli 
 
 
 
 
 

Nerma Preljevic zal de gymlessen op de maandagen voor haar rekening nemen. Nerma werkt al een tijdje 
binnen Wijzer aan de Amstel, op basisschool het Duet. Enige tijd geleden heeft zij aangegeven ook graag 
gymlessen te willen geven, naast haar werkzaamheden voor de groep. Vanaf volgend schooljaar zal zij dit 
combineren met haar werkzaamheden op het Duet. Nerma heeft veel zin om te beginnen en wij kijken ook uit 
naar de samenwerking! 
 
’t Startnest leest zich de zomer door 
Lezen is een belangrijke vaardigheid waar wij op school hoog op in zetten. We hopen dan ook van harte dat 
jullie de kinderen stimuleren om te blijven lezen in de zomer. Omdat wij dit zo belangrijk vinden, hebben we 
een leuke actie bedacht. Maak in de vakantie een leuke, originele foto van je lezende kind. Stuur deze foto 
naar de nieuwe stamgroepleider, dit kan tot en met zondag 28 augustus. Je krijgt hier geen reactie op, want 
het is tenslotte ook vakantie. In de eerste schoolweek worden de foto’s per bouw verzameld. De namen van 
de kinderen die een foto instuurden, gaan in de hoge hoed en daar trekken we per bouw een naam uit. Deze 
kinderen krijgen een boekenbon om zelf weer een leuk, nieuw boek uit te zoeken. Doen jullie ook mee? 
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Studiedagen en andere vrije momenten 2022-2023 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangen jullie de jaarkalender, maar hieronder treffen jullie 
vast een overzicht van de vakanties en de studiedagen. We hebben dit jaar wat extra studietijd aan het einde 
van het jaar gepland. Voor het team heel fijn om het jaar goed af te kunnen ronden en voor de kinderen vast 
nog een welkome onderbreking in die laatste, lange periode. 
 

Woensdag 5 oktober Studiedag 

Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober Herfstvakantie 

Woensdag 16 november Studiedag 

Vrijdagmiddag 23 december Groep 5 t/m 8 middag vrij 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie 

Donderdag 23 februari t/m vrijdag 24 februari Studiedagen 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart Voorjaarsvakantie 

Vrijdag 7 april Goede vrijdag 

Maandag 10 april 2e Paasdag 

Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei Meivakantie 

Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei Hemelvaartsdag 

Maandag 29 mei 2e Pinksterdag 

Maandag 3 juli t/m woensdag 5 juli Studiedagen 

Vrijdagmiddag 21 juli Groep 5 t/m 8 middag vrij 

Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september Zomervakantie 

 

GMR zoekt ouder afvaardiging van ‘t Startnest 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zoekt de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van 
Wijzer aan de Amstel een vader of moeder die de ouders van 't Startnest wil vertegenwoordigen.  
De huidige afvaardiging vanuit de ouders, Daniël Wolffensperger, stopt omdat zijn dochter Izzy naar de 
middelbare school gaat.  
De GMR heeft regelmatig (ongeveer 1 x per 2 maanden) overleg met de directeur-bestuurder van Wijzer aan 
de Amstel over onderwerpen die betrekking hebben op alle scholen van Wijzer aan de Amstel. Je kan hierbij 
bijvoorbeeld denken aan bovenschools beleid en de begroting van de stichting.  
 
Wil jij 't Startnest vertegenwoordigen? Meld je dan nu aan! 
Dit kan via t.wijnands@startnest.nl 
Heb je vragen over de GMR? Stel ze gerust! 
 
In het geval er meerdere aanmeldingen zijn zullen er verkiezingen worden georganiseerd.  
 
Met vriendelijke groet,  
Tanja Wijnands 
Personeelsvertegenwoordiger GMR namens 't Startnest 
 

mailto:t.wijnands@startnest.nl
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SpeelMee-week – Uithoorn (ingezonden) 

SpeelMee-Uithoorn organiseert dit jaar weer, net als elk jaar, in de laatste  
week van de zomervakantie maandag 22 t/m vrijdag 26 augustus,  
de SpeelMee-week. 
 
Dit houdt in dat kinderen van groep 3 t/m groep 8 voor €7,- per dag mee kunnen 
doen aan een georganiseerde activiteit volgends de onderstaande planning. 
 

 
Maandag:  
Huttenbouwen of Creatief 
 
Dinsdag: 
Huttenbouwen of Creatief  
 
Woensdag: 
Op zoek naar de schat 
 
Donderdag: 
Sport & Cultuur  
 
Vrijdag: 
Kinderkermis: altijd prijs! 
 
De gehele SpeelMee-week wordt georganiseerd bij het KNA gebouw op Legmeerplein 49. 
Voor meer informatie of wilt u, uw kinderen inschrijven? Kijk op onze website www.speelmeeuithoorn.nl/ 
Wij zoeken ook nog vrijwilligers die ons helpen met het begeleiden van de activiteiten. Ook daarvoor kunt u 
zichzelf inschrijven op onze website. 
 
Als u nog vragen heeft, stuur ons gerust een mailtje of een berichtje via Social Media.  
 

 
Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief! 

http://www.speelmeeuithoorn.nl/
mailto:info@speelmeeuithoorn.nl?subject=Aanmelden%20nieuwsbrief&body=Ik%20wil%20me%20graag%20aanmelden%20voor%20de%20Speel%20Mee%20nieuwsbrief!
https://www.facebook.com/SpeelmeeUithoorn
https://www.instagram.com/speelmeeuithoorn/?hl=nl

