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Voorwoord 
 

Aan de ouders – verzorgers en leerlingen van ’t Startnest  
 
Hierbij hebben wij het genoegen u een overzicht te geven van allerlei praktische zaken. In dit boekje 
treft u geen inhoudelijke schoolinformatie of informatie over Jenaplan aan. Deze informatie staat in de 
schoolgids.  
Al deze informatie - en nog veel meer – kunt u  ook op het internet vinden op de website van  
’t Startnest: www.startnest.nl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het kind centraal & samen sterk 

http://www.startnest.nl/
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Organisatieschema 
 
Schooldirectie 
 
Directeur                 Roxan Linnekamp 
 
MT / bouwcoördinatie 

• Onder- & middenbouw    Chantal Pronk-Sporrel 

• Bovenbouw            Ella Postma 

• Intern begeleidster       Hannelore Pomstra 
 
 
Onderbouw (groep 1-2) 
 
Buitelgans 
Stamgroepleiders       Rosa Walraven (ma & di) & Irene van Silfhout (wo, do & vr) 
Stamgroepouders        Natalia Ribeiro Palhano Silva & Jessica Hidalgo Acuña 
 
IJsvogel 
Stamgroepleider        Reinout Jong (ma, di, wo & do) & Robin Kuijper (vr) 
Stamgroepouders       Desiree de Dood-Haak & Rinske de Vries 
 
Krullevaar 
Stamgroepleider        Madelon de Koning 
Stamgroepouders       Maarten en Annemarie Sier & Manon Bergervoet 
     
 
Middenbouw (groep 3-4-5) 
 
Kiekendief 
Stamgroepleiders        Simone Stolk (vervanging door Hannelore Pomstra & Roxan Linnekamp) 
Stamgroepouders       Robin Pronk & Karin van Kooten 
 
Kraanvogel 
Stamgroepleider        Daphne Pomstra 
Stamgroepouders       Astrid Bleeker & Stefanie Simons 
 
Paradijsvogel 
Stamgroepleiders       Anneli Koekemoer (ma) & Chantal Pronk (di, wo, do,& vr) 
Stamgroepouders       Dimphy Hengst & Maddie Scheffel 
 
Oeroeboeroe  
Stamgroepleiders       Marlies Haanstra (ma, di, wo & do) & Anneli Koekemoer (vr) 
Stamgroepouders       Chaska Regelink & Brenda van Ommeren 
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Organisatieschema 
 

Bovenbouw (groep 6- 7-8) 
 
Knijsterbek 
Stamgroepleiders       Tanja Wijnands (ma & di) & Ella Postma (wo, do & vr) 
Stamgroepouder        Meta van Hees 
 
Konartel 
Stamgroepleiders       Bas Slagter 
Stamgroepouders       ? 
 
Maraboe 
Stamgroepleider        Rozemarijn van Egeren (ma, di, do & vr) & Anneli Koekemoer (wo) 
                    Rozemarijn wordt voorlopig vervangen door Ella Postma (ma) & Candice  
                    Pique (di, do & vr) 
Stamgroepouders       Susan Zijlstra & Hester van Altena 
 
 
Overig 
Interne begeleiding      Hannelore Pomstra (ma, di, wo en do) 
RT en ondersteuning     Margot Nooter (ma, di & wo)  
                   Robin Kuijper (di, wo & do) 
                   Daphne Pomstra (vrmiddag bovenbouw) 
                   Irna Morssink 
Vakleerkracht gymnastiek  Nerma Preljevic (ma) 
                   Vacature (vr) 
Verschillende groepen    Fernand Fens (di & do) 
Administratie en  
onderwijsondersteuning   Erik Schriever (ma, di, do & vr) 
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Plattegrond van ’t Startnest (begane grond) 
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Plattegrond van ’t Startnest (verdieping) 
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 Schooltijden en Vakanties 
 

Schooltijden 
 

 Groep 1 t/m 4  Groep 5 t/m 8 

 Ochtend Middag  Ochtend Middag 

Maandag 08.30 – 11.45 12.45 - 15.00  08.30 – 11.45 12.45 - 15.00 

Dinsdag 08.30 – 11.45 12.45 - 15.00  08.30 – 11.45 12.45 - 15.00 

Woensdag 08.30 – 12.30 vrij  08.30 – 12.30 vrij 

Donderdag 08.30 – 11.45 12.45 - 15.00  08.30 – 11.45 12.45 - 15.00 

Vrijdag  08.30 – 11.45 vrij  08.30 – 11.45 12.45 - 15.00 

 
Vakantierooster en studiedagen 2022/2023 
 

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  

 
Schoolreis en schoolkamp 
Schoolkamp:        26 t/m 28 oktober 2022 
Schoolreis:         22 mei 2023 
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TSO / BSO 

 
De tussenschoolse-, en naschoolse opvang worden verzorgd door 
kinderopvang Solidoe www.solidoe.nl. (Daarnaast zijn er ook andere 
aanbieders van BSO bijv. speelinn.nl) 
Er wordt TSO aangeboden op maandag, dinsdag, donderdag voor alle 
groepen. Op vrijdag is de TSO alleen voor de bovenbouwgroepen (in-
clusief groep 5). 
 
Inschrijven 
Het aanmelden c.q. inschrijven voor de TSO kun je op 2 verschillende manieren doen: 
 

1. Digitaal inschrijven via onze website 
o U treft een button inschrijven aan op www.solidoe.nl 

 
2. Met een inschrijfformulier 

o Aanvragen bij Solidoe Planning & Plaatsing 0297-729710 
o Of te vinden In het postvakje TSO in de centrale hal van de school 

 
Het getekende formulier kunt u opsturen in de antwoordenvelop. Ook deze liggen in de centrale hal. 
Adres :  Kinderopvang Solidoe 
       Antwoordnummer 2057 

1430 VB Aalsmeer 
 
Na verwerking van uw aanvraag krijg u per email een login. Hiermee kunt u zichzelf aanmelden in de 
web portal en de TSO voor uw kind opgeven. 
 
Onze huidige tarieven vind je ook op www.solidoe.nl. Voor informatie over de aanmelding kun je con-
tact opnemen met de afdeling Planning & Plaatsing van Solidoe, telefonisch te bereiken op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op ons centrale telefoonnummer: 0297-729710 
 

Stamgroepouders 
 
Een stamgroepouder is een ondersteunende ouder voor zowel de stamgroepleider als de stamgroep. 
Stamgroepouders helpen bijvoorbeeld bij feestelijke activiteiten zoals de kerst- en Sinterklaasvieringen, 
uitstapjes en andere groepsactiviteiten. Stamgroepouders zijn meer dan een paar extra handen, het zijn 
ook extra oren en ogen binnen de groep. Hierdoor hebben de stamgroepouders een heel belangrijke rol 
bij het in stand houden van de kwaliteit van het school- en groepsklimaat.  
 

  

http://www.solidoe.nl/
https://speelinn.nl/
http://www.solidoe.nl/
http://www.solidoe.nl/
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Belangrijk om te weten 
 

Mobiele telefoons 
Mobiele telefoons zijn onder schooltijd uit. Dat geldt ook voor buiten tijdens het buiten spelen en 
op weg naar de sporthal. 
Als een leerling zich hier niet aan houdt, dan wordt de telefoon ingeleverd. Aan het eind van de 
dag wordt deze teruggegeven. Bij herhaling wordt de telefoon alleen aan de ouder(s) teruggege-
ven.  

 
Schoolkamp en schoolreisje 
Vast onderdeel van het schoolprogramma is het jaarlijkse schoolkamp. De kinderen van de bovenbouw 
gaan drie dagen op stap naar een kampeerboerderij. Schoolkamp is een sociaal waardevolle activiteit. 
Daarom is het van belang dat alle kinderen meegaan.  
 
Ziekmelding 

Wanneer je kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, meld dit dan  
‘s ochtends voor 8.30 uur.  
Dit kan telefonisch: 0297-521590. 
 
 

Verzuim  
Het geoorloofd verzuim van school is in de wet door vaste regels aangegeven. Dit moet acht weken van 
tevoren schriftelijk bij Roxan Linnekamp aangevraagd worden. Een overzicht van verzuimmogelijkheden 
is op school verkrijgbaar en te vinden op onze website. De Uithoornse basisscholen hebben in samen-
werking met de leerplichtambtenaar afspraken gemaakt om het ongeoorloofd verzuim tegen te gaan. 
 
Vervoer tijdens evenementen 
Voor het vervoer van kinderen bij evenementen georganiseerd door de school zijn richtlijnen opgesteld. 
Ouders en verzorgers die als vervoerder optreden zijn niet ontslagen van de eigen aansprakelijkheid en 
dienen daar zelf voor verzekerd te zijn. Voor het vervoer van kinderen per personenauto geldt dat deze 
uitsluitend op zitplaatsen voorzien van autogordels vervoerd mogen worden.  
 
Vervoer naar de school 
Wij verzoeken de ouders de kinderen niet met de fiets naar school te laten komen. Een uitzondering kan 
gemaakt worden voor kinderen uit de Legmeer, Meerwijk en zij die aan de zuidzijde van de Wieger-
bruinlaan wonen. Voor diefstal en beschadiging van fietsen is de school niet aanspra-
kelijk. Alle fietsen moeten aan de voorkant van de school, in de rekken, gestald 
worden. Ouders die de kinderen met de auto naar school brengen, kunnen gebruik 
maken van de parkeerplaats bij “De Scheg”. Dit bevordert de veiligheid en vermindert 
de overlast in de buurt.  
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Gymnastiek  
 

Groep 3 t/m 8 heeft twee keer per week gymnastiek in Sporthal “De Scheg”.  
De kinderen moeten op die dag het volgende bij zich hebben: 

• sportbroek en shirt of gympak 

• sportschoenen (geen zwarte zolen) 

• handdoek  
 
maandag (gym in de zaal o.l.v. Nerma Preljevic 

Konartel 8:30 – 9:15 uur 

Knijsterbek 9:15 – 10:00 uur 

Maraboe 10:00 – 10:45 uur 

Kiekendief 10:55 – 11:40 uur 

Oeroeboeroe 12:45 – 13:30 uur 

Kraanvogel 13:30 – 14: 15 uur 

Paradijsvogel 14:15 – 15:00 uur 

 
Vrijdag (gym buiten/in school o.l.v. stamgroepleider) 

Oeroeboeroe 8:30 – 9:15 uur 

Kraanvogel 9:15 – 10:00 uur 

Kiekendief 10:10 – 10:55 uur 

Paradijsvogel 10:55 – 11:40 uur 

Maraboe 12:45 – 13:30 uur 

Konartel 13:30 – 14:15 uur 

Knijsterbek 14:15 – 15:00 uur 

 
De onderbouw maakt voor de lichamelijke oefening gebruik van het speellokaal in school. Wilt u de 
kleuters gymschoenen (met klittenband) en een gymbroek of gympak meegeven? Alle kleuters hebben 
aan de kapstok een eigen gymtas waar deze spullen in bewaard worden.  
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Adressen 
 

Directie  directie@startnest.nl  
Roxan Linnekamp r.linnekamp@startnest.nl  
  
Adressen teamleden  
Anneli Koekemoer a.koekemoer@startnest.nl  
Bas Slagter b.slagter@startnest.nl 
Candice Pique c.pique@startnest.nl 
Chantal Pronk Sporrel c.pronk@startnest.nl 
Daphne Pomstra d.pomstra@startnest.nl 
Ella Postma e.postma@startnest.nl 
Fernand Fens f.fens@startnest.nl 
Hannelore Pomstra h.pomstra@startnest.nl 
Irene van Silfhout I.vanSilfhout@startnest.nl 
Irna Morssink i.morssink@startnest.nl 
Madelon de Koning m.dekoning@startnest.nl 
Margot Nooter m.nooter@startnest.nl 
Marlies Haanstra m.haanstra@startnest.nl 
Reinout Jong r.jong@startnest.nl 
Robin Kuijper-Kramer r.kramer@startnest.nl 
Rosa Walraven r.walraven@startnest.nl 
Rozemarijn van Egeren r.vanegeren@startnest.nl 
Simone Stolk s.stolk@startnest.nl 
Tanja Wijnands t.wijnands@startnest.nl 
  
Schoolbestuur  
Stichting Wijzer aan de Amstel  

 
info@wijzeraandeamstel.nl 

   
Administratie en onderwijsondersteuning  
Erik Schriever e.schriever@startnest.nl 

mailto:directie@startnest.nl
mailto:r.linnekamp@startnest.nl
mailto:a.koekemoer@startnest.nl
mailto:b.slagter@startnest.nl
mailto:c.pique@startnest.nl
mailto:d.pomstra@startnest.nl
mailto:f.fens@startnest.nl
mailto:r.jong@startnest.nl
mailto:r.walraven@startnest.nl
mailto:r.vanegeren@startnest.nl
mailto:s.stolk@startnest.nl
mailto:info@wijzeraandeamstel.nl
mailto:e.schriever@startnest.nl


 

‘ t Startnest jaargids 2022 – 2023  13 
 

Adressen (vervolg) 

 

Medezeggenschapsraad  
  
MR-leden mr@startnest.nl 
  
Marlies Postma (ouder) 
Astrid Bleeker (ouder) 
Marlies Haanstra (team) 
Madelon de Koning (team) 

 
(voorzitter) 
 

  
Ouderraad    
OR-leden or@startnest.nl 
  
Barbara Dijksterhuis (voorzitter) 
Dimphy Hengst (secretaris 
Sintha Sie (penningmeester)  pmorstartnest@gmail.com 
Karin van Kooten-Molenaar  
Bonita Perebooms  
Chantal Pronk (teamlid) 
Kisten Bonke  
Susan Zijlsta  
Brenda van Ommeren  
Maddy Scheffel  
Chaska Wortel  

Verdere informatie 
 

Bestrijding hoofdluis 
Hoofdluis is een probleem dat overal en bij iedereen kan voorkomen. Het is geen gevolg van een slechte 
hygiëne. Om er snel bij te zijn en zodoende een verspreiding te voorkomen vragen we u de kinderen re-
gelmatig te controleren.  
Informatie over behandeling van hoofdluis kun je zowel op school als op de website van de GGD krijgen: 
www.ggdgezondheidsinfo.nl  
 
Ouder & kind adviseur  
De ouder & kind adviseur geeft advies en ondersteuning aan ouders/verzorgers en kinderen rondom de 
opvoeding en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen door middel van gesprekken, themabij-
eenkomsten en cursussen. Op deze manier worden vraagstukken vroegtijdig opgepakt en kan er, samen 
met de betrokkenen, naar passende oplossingen gezocht worden. Indien nodig wordt doorverwezen 
naar andere instanties. De ouder & kind adviseur ondersteunt ook leerkrachten en IB’ers bij signaleren 
van zorgen en de vertaling hiervan naar een passende aanpak. De ouder & kind adviseur voor ’t Start-
nest is Anne van Dijk (a.van.dijk@mee-az.nl 06-30778552). Anne is in de even weken op maandag van 
14:30 – 16.00 uur aanwezig op ’t Startnest voor een inloopspreekuur. 
 

  

mailto:mr@startnest.nl
mailto:or@startnest.nl
mailto:pmorstartnest@gmail.com
http://www.ggdgezondheidsinfo.nl/
mailto:a.van.dijk@mee-az.nl
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