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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
En zo ineens zijn we in de herfst beland. Hoewel we ook altijd weer even moeten wennen aan de tempratuur,
de neerslag en het vroege donker worden, biedt dit seizoen ook altijd veel mogelijkheden om te leren van en
in de natuur. Zo hebben er al veel kastanjes en pompoenen hun weg naar ’t Startnest gevonden, gaan we
binnenkort lekker het park achter de school in om daar te leren over de veranderende natuur én kun je volop
knutselen met de gevonden materialen. Kortom: kom maar op met die herfst!
Sinds een aantal weken gymmen de midden- en bovenbouw op maandag in de vernieuwde Scheg. We zien dat
relatief veel kinderen geen gymkleding mee hebben. Dan kan er niet lekker gegymd worden. Om het omkleden
te beperken, begrijpen we het ook als de kinderen sportief gekleed naar school gaan en ze alleen hun
schoenen hoeven te wisselen. We gaan ervan uit dat kinderen hun sportkleding aan hebben óf meenemen.
Voor de vrijdagen zijn we nog op zoek naar een gymleerkracht, wie heeft er nog connecties?
Kinderboekenweek
Lezen is een zeer belangrijk onderdeel op weg naar
zelfstandigheid, dus daar zetten we gedurende het
hele jaar hoog op in. Van 5 tot en met 16 oktober is
het weer kinderboekenweek, een week om extra
aandacht te kunnen besteden aan lezen. Het thema is
dit jaar Gi-Ga-Groen! Vanmorgen openden we de
kinderboekenweek gezamenlijk in de aula. In verband
met de studiedag deden we dit een dagje eerder. De
kinderen (en ouders/verzorgers) konden genieten
van een toneelstuk over Bosfluencers! We hopen dat
de kinderen hier natuurlijk extra enthousiast van zijn
geworden. Tijdens de kinderboekenweek wordt er in
alle bouwen extra aandacht besteed aan lezen. Alle
groepen krijgen een les van onze bibliotheekconsulent en de midden- en bovenbouw krijgen ook nog een les
van een kinderboekenschrijver. Kinderen onder de 18 jaar kunnen altijd gratis lid worden van de bibliotheek,
veel leesplezier gegarandeerd: www.debibliotheekamstelland.nl/jeugd-jongeren

Dag van de leerkracht
Op 5 oktober is het de dag van de leerkracht! Uiteraard staan wij hier intern bij
stil, maar jullie kunnen dat natuurlijk ook doen. Want hoe fijn is het dat
’t Startnest draaiende wordt gehouden door zo’n fijn team en er iedere dag
weer stamgroepleiders en ondersteunende teamleden klaarstaan om de
kinderen te ontvangen? Bij deze mijn complimenten aan alle enthousiaste,
bevlogen, authentieke en fantastische harde werkers van ’t Startnest: Team Startnest, jullie zijn geweldig!
Geven jullie je complimenten ook even door aan de teamleden? Kleine moeite, groot gebaar - alvast bedankt!
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Jaarplan
In een jaarplan staan nog te realiseren doelen en zaken die geborgd moeten
worden. Hieronder kunnen jullie de speerpunten uit jaarplan 2022/2023
lezen.
Leren jezelf te zijn
We zorgen voor een eenduidig pedagogisch klimaat. Om de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen te monitoren hanteren we
Kindbegrip. Dit is een nieuw systeem dat we vanaf dit schooljaar zullen
gebruiken.
Leren met de beste leerkrachten
Op ’t Startnest continueren we ons systeem van kwaliteitszorg. We scherpen dit aan waar nodig. We zorgen
samen voor een eenduidige aanpak wat betreft rekenen, begrijpend lezen/luisteren, technisch lezen en
woordenschat. We zorgen ervoor dat onze aanpak bij onze populatie past en we hiermee passende resultaten
boeken. We verdiepen ons in een nieuwe methode voor taal en spelling zodat we hier volgend schooljaar mee
kunnen werken. We stemmen onze instructievaardigheden dusdanig op elkaar af zodat er sprak is van een
ononderbroken ontwikkeling. De onderwijsassistenten ondersteunen leerlingen die meer nodig hebben dan
het aanbod in de groep. Wereldoriëntatie sluit aan bij de belevingswereld en digitale middelen zijn aanvullend
op het onderwijs.
Leren in een professionele cultuur
Op ’t Startnest kennen we diverse overleggen welke allemaal een onderwijsinhoudelijk karakter kennen. We
blijven met en van elkaar leren. We stellen een duidelijke visie en missie van de school op. Daarmee schrijven
we het begin van het nieuwe schoolplan 2023-2027, welke we komend schooljaar zullen opstellen. We maken
gebruik van een ouder-app om communicatie te stroomlijnen. Intern volgen we de vernieuwde
gesprekkencyclus.
Leren in de maatschappij
Ouders maken structureel deel uit van het onderwijs en voelen zich medeverantwoordelijk voor de sfeer op
school. Leerlingen zijn actief betrokken bij de ontwikkelingen op school en voelen zich medeverantwoordelijk
voor de sfeer op school. ’t Startnest is zichtbaar in de wijk en in Uithoorn en zoekt actief de samenwerking op
met sociale partners.
Leren vanuit een (eigen)zinnig profiel
Op ’t Startnest worden de jenaplanaspecten van het onderwijs uitgedragen zodat men dit als meerwaarde ziet.
Ons gebouw is representatief voor het onderwijs dat wij bieden.
Dieren in school
Met enige regelmaat zien we ouders/verzorgers de school in komen met een
hond. Omdat we ook rekening dienen te houden met allergieën, willen we
jullie verzoeken om het mee naar binnen brengen van een hond (of andere
dieren, tenzij afgesproken en gecheckt voor een verslagkring oid.) ten zeerste
te beperken. Mocht het écht niet anders kunnen en moet de hond mee, dan
gaan we ervan uit dat de hond vastgehouden (gedragen) wordt. Op die manier
kunnen we ook instaan voor de veiligheid. Bij voorbaat dank.
Schoolkampformulieren
Alle bovenbouwleerlingen hebben vorige week een formulier meegekregen
waarop de gegevens ingevuld konden worden die belangrijk kunnen zijn voor het schoolkamp. Deze
formulieren moeten deze week weer zijn ingeleverd.
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Kids in the Mix (ingezonden)
Kids in the Mix bestaat uit een groep gezellige enthousiaste vrijwilligers die met enige regelmaat de
allerleukste kinderdisco show in thema organiseren voor de kinderen van Amstelveen, Uithoorn en omstreken.
Bij de minidisco van 16:00 tot 17:30 uur (4 t/m 7 jaar) mogen er ook ouders mee de disco in. In de avond van
19:00 tot 21:30 uur is er disco voor de kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar.
Op 21 Oktober organiseren wij weer een minidisco en kinderdisco in Wijkcentrum Westend Amstelveen en op
22 Oktober in De Kuyper Uithoorn. (De Kuyper is het nieuwe pand achter basisschool Het Duet in Uithoorn)
Dit keer gaan we gezellig dansen en griezelen want het thema is Halloween!
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