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___________________________________________________________________________
Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat jullie allen hebben genoten van een fijne zomerperiode en weer met frisse energie zijn gestart.
Team Startnest had vorige week al zin om te beginnen en nu de kinderen, ouders en verzorgers er weer zijn,
zijn we weer compleet en kunnen we echt van start!
Gisterochtend hebben we het jaar met alle Startnesters geopend. We checkten samen of alle groepen
aanwezig waren en stortten ons daarna op het schoollied. De kinderen kennen dit lied al goed, dus ze konden
wel een uitdaging gebruiken. Daarom zongen we het refrein in canon. En zelfs dat ging super goed, dat belooft
wat voor dit nieuwe schooljaar. Samen zingen past ook goed bij ons eerste schoolthema: de kracht van de
groep!
Deze info verschijnt in plaats van volgende week dinsdag, zodat we bijtijds de juiste informatie kunnen
verstrekken. Mocht er in de tussentijd nog informatie gedeeld moeten worden, zullen we dat in de keek
plaatsen. Jullie ontvangen zo snel mogelijk de ouder & kindkalender.
Schoolfoto
Aanstaande vrijdag gaan alle aanwezige kinderen en teamleden op de foto. Er worden
individuele portretfoto’s gemaakt en groepsfoto’s. Met groep 8 maken we gelijk de
afscheidsfoto voor aan het einde van het jaar. Dit doen we om 11:45 uur, dus zij zijn een
paar minuten later klaar.

’t Startnest leest zich de zomer door!
Wat leuk dat we gedurende de zomervakantie leesfoto’s van
de kinderen mochten ontvangen! Gisteren hebben we geloot
en Kiyaan (Krullevaar), Marley (Oeroeboeroe) en Cas
(Maraboe) zijn de gelukkige winnaars van de boekenbon met
persoonlijke boekenlegger. Op naar nog veel meer
leeskilometers met z’n allen!

Voorstelling in één dag – 6 september
Aanstaande dinsdag maken we een voorstelling in één dag! Alle groepen volgen die dag een muziekworkshop
en dit vormt ’s middags van 14 tot 15 uur een mooie voorstelling in de aula. Uiteraard zijn ouders/verzorgers
ook welkom. We hebben aan de zijkant van de aula én boven op de eerste verdieping plek om de voorstelling
te kunnen bekijken. De bankjes in de aula en de gehele tribune zijn bestemd voor de kinderen en teamleden.
Kennismakingsgesprekken
De eerste weken voeren de stamgroepleiders individuele kindgesprekken met de kinderen om hen beter te
leren kennen. De stamgroepleiders spreken ook graag de nieuwe ouders/verzorgers van hun groep, dit doen
we in week 37 (voor Maraboe worden er ook in week 38 gesprekken gepland). Dit gesprek is bedoeld om
informatie bij jullie op te halen, om op deze manier een goede samenwerking aan te kunnen gaan.
Stamgroepleiders zullen zelf nog geen weergave van de voortgang geven, deze gesprekken volgen in
november. Er worden tijdens deze gesprekken vragen gesteld als hoe heeft jullie kind het begin van het
schooljaar ervaren?, wat horen jullie thuis over school? en wat is er nodig en/of belangrijk om te weten voor
een goede samenwerking? Deze gesprekken vinden live plaats op school, de betreffende ouders/verzorgers
ontvangen volgende week een linkje om in te schrijven.
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Stamgroepkring
In de ouder & kindkalender zien jullie ook stamgroepkringen gepland. Vorig jaar waren dit de rondleidingen in
het vernieuwde gebouw en nu is het een kleine rondleiding in de groep. Als er een stamgroepkring gepland
staat, ben je op die tijd van harte welkom in de stamgroep van je kind. De kinderen vertellen dan wat over de
groep en werkwijze. We zien jullie natuurlijk allemaal heel graag even verschijnen in de groep(en) van je
kind(eren)
Woensdag 7 september

08:30 – 09:00
12:00 – 12:30
Vrijdag 9 september
08:30 – 09:00
11:15 – 11:45
Woensdag 14 september 08:30 - 09:00
12:00 – 12:30

Paradijsvogel + Oeroeboeroe
Knijsterbek
Buitelgans & Krullevaar
IJsvogel
Kraanvogel + Kiekendief
Maraboe & Konartel

Gym
Op maandag en vrijdag hebben de kinderen van de midden- en bovenbouw
gym. Zij hebben daarvoor een korte broek, t-shirt en gymschoenen nodig.
We vragen de middenbouw uitdrukkelijk om schoenen zonder veters mee te
nemen. Als de stamgroepleider al die veters moet strikken, lopen we
vertraging in de kleedkamer op en dat kost gymtijd. Tijdens de gym doen
kinderen hun haren vast (neem dus een elastiekje mee) en geen sieraden om. Bij voorbaat dank voor jullie
medewerking.

Schoolkamp & schoolreis
Vorig jaar gingen we genoodzaakt aan het begin van het jaar op schoolkamp, in oktober. Omdat dit zo vroeg in
het jaar was, besloten we met alleen de bovenbouw te gaan. Groep 3 is immers dan nog maar net begonnen in
de middenbouw. Zo vroeg in het schooljaar op schoolkamp heeft positieve effecten op de groepsvorming.
Daarom willen we dit graag voortzetten, dit betekent dat vanaf dit schooljaar de bovenbouw op schoolkamp
gaat en de onder- en middenbouw op schoolreis. Wat betreft schoolkamp geeft dit ook mogelijkheden om
eens naar andere locaties te kijken die financieel aantrekkelijker zijn. Mogelijk treffen we eens een locatie in
de buurt waardoor we misschien wel op de fiets kunnen. De afgelopen jaren ging een groot deel van de
opbrengst van het schoofleest naar het schoolkamp en dan nog redden we het niet altijd. Nu kunnen we met
het schoolfeest sparen voor iets gezamenlijks voor de school en het schoolkamp van de losse bijdrage betalen.
Oudercontacten en -hulp
De periode voor de zomervakantie hebben we weer kunnen genieten van een samenwerking
met ouders/verzorgers ín school. We zijn nog steeds erg blij dat dit weer mag en zullen ook dit
jaar weer graag een beroep op jullie doen. Te denken valt aan hulp bij koken, technieklessen en
ateliers.
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. Stamgroepleiders 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.
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Formatie
In de laatste info voor de vakantie, hebben jullie kunnen lezen dat we alle stamgroepen kunnen bemannen. Dit
zorgde ervoor dat we het jaar met 10 stamgroepen konden beginnen. We hebben echter nog één laatste
vacature. We zoeken nog een gymdocent voor de vrijdag. Willen jullie nog eens een balletje opgooien in jullie
netwerk? Onze dank is groot!
Reminder: Formatieplaatje 2022/2023
Maandag
Dinsdag
Rosa
Walraven
Rosa Walraven
Buitelgans
Madelon de
Madelon de
Krullevaar
IJsvogel
Paradijsvogel
Kraanvogel
Kiekendief
Oeroeboeroe
Konartel
Maraboe

Knijsterbek
Verschillende
groepen

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Irene van Silfhout

Irene van Silfhout

Irene van Silfhout

Koning
Reinout Jong

Koning
Reinout Jong

Madelon de
Koning
Reinout Jong

Madelon de
Koning
Reinout Jong

Madelon de
Koning
Robin Kuijper

Anneli
Koekemoer
Daphne Pomstra

Chantal Pronk

Chantal Pronk

Chantal Pronk

Chantal Pronk

Daphne Pomstra

Daphne Pomstra

Daphne Pomstra

Daphne Pomstra

Simone Stolk

Simone Stolk

Simone Stolk

Simone Stolk

Simone Stolk

Marlies Haanstra

Marlies Haanstra

Marlies Haanstra

Marlies Haanstra

Bas Slagter

Bas Slagter

Bas Slagter

Bas Slagter

Anneli
Koekemoer
Bas Slagter

Rozemarijn van
Egeren
(tijdens verlof
vervangen door
Ella Postma)
Tanja Wijnands

Rozemarijn van
Egeren
(tijdens verlof
vervangen door
Candice Pique)
Tanja Wijnands

Anneli
Koekemoer

Rozemarijn van
Egeren
(tijdens verlof
vervangen door
Candice Pique)
Ella Postma

Rozemarijn van
Egeren
(tijdens verlof
vervangen door
Candice Pique)
Ella Postma

Ella Postma

Fernand Fens

Fernand Fens

tbv collegiale
consultatie *

Gym
Ondersteuning

Nerma Preljevic
Margot Nooter

Margot Nooter
Robin Kuijper

Margot Nooter
Robin Kuijper

Robin Kuijper

Interne
begeleiding
Stafmedewerker
onderwijsondersteuning
Conciërge

Hannelore
Pomstra

Hannelore
Pomstra

Hannelore
Pomstra

Hannelore
Pomstra

Erik Schriever

Erik Schriever

Tjeerd ter Horst

Vacant

Tjeerd ter Horst

Daphne Pomstra
(middag
bovenbouw)

Erik Schriever

Erik Schriever

Tjeerd ter Horst

Tjeerd ter Horst

Tjeerd ter Horst

Roxan
Linnekamp

Roxan Linnekamp

Roxan Linnekamp

(halve dagen)

Directie

Roxan
Linnekamp

Roxan
Linnekamp

* 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.

TSO
Ook in dit nieuwe jaar maakt een groot deel van de kinderen gebruik van de tussenschoolse
opvang. We verzoeken jullie om jullie kinderen bijtijds aan of af te melden, aanvullende
informatie kun je vinden via onderstaande link. Dit maakt de administratie voor de tso een
stuk makkelijker. Bij voorbaat dank. Tussenschoolse opvang (TSO) « Basisschool 't Startnest
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GMR zoekt ouder afvaardiging van ‘t Startnest
Met ingang van dit 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, is gestopt omdat zijn dochter 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
Bericht van de OuderRaad (OR) : Jaarvergadering
Agenda Jaarvergadering Ouderraad ´t Startnest
Datum: 20 september 2022
Plaats:
’t Startnest
Aanvang: 20.00 uur
1. Opening
2. Jaarverslag 2021 – 2022
3. Plannen voor dit schooljaar 2022 – 2023
4. Financieel jaarverslag 2021 – 2022 / begroting 2022 – 2023
5. Verslag kascommissie
6. Samenstelling Ouderraad
7. Rondvraag en sluiting
*******************************************************************************
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Rapido Typen voor Kids (ingezonden)
Beste Ouders,
We starten eind september op ’t Startnest met een cursus computertypen, die speciaal bestemd is voor de
groepen 6, 7 en 8. De lessen worden op dinsdag na schooltijd van 15.15 tot 16.45 uur gegeven.
In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week inclusief examen en diploma uitreiking.
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen. Hierbij houden we het kind als individu goed in de gaten. Ook
kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De diploma eisen zijn voor deze kinderen
aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en natuurlijk zijn ze ook altijd welkom
aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun best doen, gaan ze door tot ze het
diploma hebben behaald.
De kosten bedragen dit jaar € 190,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB
aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een
eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl
gaan. Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen
naar info@rapido.nl voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van de
bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.
Met vriendelijke groet,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
Graag binnen 2 weken retour!

Rapido Typen

Naam:

Naam kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam School:

Groep:

Email:

Geboortedatum:
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