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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals beloofd stuur ik jullie het complete formatieplaatje. Het is toch gelukt om goede bezetting te vinden voor
IJsvogel, in de vorm van Reinout Jong en Robin Kuijper (Robin is een bekend gezicht, zij werkt al een aantal jaar
op ’t Startnest). Verderop in dit bericht kunnen jullie meer over Reinout lezen, de kinderen hebben hem
wellicht al even gezien want hij was afgelopen vrijdag al even op school.
Met deze laatste toevoeging aan het team, kunnen we alsnog werken met ons ideaalplaatje wat betreft de
groepen. Dat is in tijden van zulke tekorten nog best een uitdaging en we zijn heel blij dat dit gelukt is. We
zullen komend jaar ook weer voldoende plek bieden voor stagiaires en zij-instromers, om zo toekomstige
collega’s te kunnen enthousiasmeren en begeleiden. We hopen hiermee ook ons team de komende jaren op
volle sterkte te kunnen houden.
We hebben nog één vacature. We zijn nog op zoek naar een vakleerkracht gym voor de vrijdag. Willen jullie
nogmaals een balletje opgooien in jullie netwerk? Het zou natuurlijk fantastisch zijn als we dit ook binnen
afzienbare tijd kunnen invullen. Ik ben van de week even in de nieuwe Scheg geweest en de zaal ziet er
prachtig uit, dus fijne werkomstandigheden voor de vakdocent. Alvast bedankt!

Voorstellen Reinout Jong
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mij even voor. Mijn naam is Reinout Jong en ik ben 34 jaar. Ik
woon in Mijdrecht samen met mijn vriendin en twee kinderen Orlando (7
jaar) en Angelina (5 jaar). Ik vind het heel leuk om te sporten.
In 2021 heb ik gemerkt dat het met kinderen werken mij goed af gaat en
dat het mij ook veel energie oplevert. Dat is dan ook de reden dat ik toen
ben begonnen als zij-instromer. Voorafgaand aan de opleiding tot leraar
heb ik zeven jaar in de verkoop buitendienst gewerkt.
Volgend schooljaar kom ik team Startnest versterken. Ik mag volgend jaar
lesgeven aan de IJsvogels en daar heb ik er erg veel zin in!
Tot snel en een fijne vakantie allemaal.
Met vriendelijke groet,
Reinout Jong
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* Collegiale consultatie houdt in dat de stamgroepleiders bij elkaar kijken om lessen te observeren. Op deze manier
versterken we het leren met en van elkaar en verstevigen we de doorgaande lijn op ’t Startnest. Door de inzet van Fernand
kunnen we deze collegiale consultaties faciliteren, hij gaat dan voor de groep en de stamgroepleider kan bij een collega
kijken.

Naar verwachting is dit het laatste algemene bericht dat eruit gaat. We wensen jullie een hele fijne vakantie en
zien jullie graag 29 augustus weer terug voor een mooi nieuw schooljaar!
Met vriendelijke groet, mede namens team Startnest,
Roxan Linnekamp
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Studiedagen en andere vrije momenten 2022-2023 (herhaling)
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
Maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober
Woensdag 16 november
Vrijdagmiddag 23 december
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari
Donderdag 23 februari t/m vrijdag 24 februari
Maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart
Vrijdag 7 april
Maandag 10 april
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei
Donderdag 18 mei t/m vrijdag 19 mei
Maandag 29 mei
Maandag 3 juli t/m woensdag 5 juli
Vrijdagmiddag 21 juli
Maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september

Studiedag
Herfstvakantie
Studiedag
Groep 5 t/m 8 middag vrij
Kerstvakantie
Studiedagen
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Studiedagen
Groep 5 t/m 8 middag vrij
Zomervakantie
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