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Nieuws van Roxan
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Zoals jullie hebben gezien naderen de werkzaamheden rond de Scheg nu echt hun einde. We zijn blij dat de
school weer goed bereikbaar is. Alle bouwhekken rond de bouwplaats zijn ook weggehaald, omdat de situatie
rond de Scheg nu weer veilig is. Er komt binnen afzienbare tijd weer een heggetje terug op de plek waar deze
stond en wij kijken ondertussen ook hoe we ons plein aantrekkelijker kunnen maken. Hier zullen we ook de
opbrengst van het schoolfeest voor gebruiken, zodat alle kinderen daar plezier van hebben. We zien nu met
regelmaat kinderen en ouders fietsen op de looppaden rond school en op het schoolplein. Voor een ieders
veiligheid wil ik jullie met klem verzoeken te lopen op en rond het schoolplein.
Kamp bovenbouw
Vorige week ging de bovenbouw op kamp. We ging naar
Austerlitz, een voor ons nieuwe locatie. We hebben drie dagen
prachtig weer gehad en allerlei spellen en activiteiten kunnen
ondernemen. We hebben ervan genoten de kinderen weer
even op een andere manier te ontmoeten en nieuwe
vriendschappen te zien ontstaan.

Leerlingenraad
In de midden- en bovenbouwgroepen zijn aan het begin van het jaar vertegenwoordigers voor in de
leerlingenraad gekozen. Lieke, Lisa, Amélie, Eryn, Lilli, Mariyam en Kaitlyn hebben hun eerste overleg er
inmiddels op zitten. Ze hebben een stappenplan om de bibliotheek wat meer op orde te houden bedacht,
omdat ze aangaven dat de kinderen in de groepen het zeer onprettig vinden als er steeds een rommeltje van
wordt gemaakt. De leerlingenraad zit vol goede ideeën en zij zullen dit in samenspraak met hun groepen
uitwerken. Lisa en Lieke nemen namens ’t Startnest deel aan de Kindercommissie, dat is een leerlingenraad op
dorpsniveau waar kinderen van alle verschillende scholen aan deelnemen.
Met vriendelijke groet,
Roxan
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Nieuw Startnest evenement: Ateliers op woensdagochtend met de hele school
In het kader van de grote behoefte om ons onderwijs meer te laten aansluiten bij de Jenaplanessenties
hebben we het initiatief genomen om op de woensdagochtend ateliers te organiseren. We hebben al
succesvolle ervaringen in voorgaande jaren gehad met ateliers vanaf groep 5. Nu gaan we dit met de hele
school doen!
Door het organiseren van ateliers willen we de leerlingen de mogelijkheid bieden om vanuit hun talenten en
interesses keuzes te maken uit een rijk aanbod van activiteiten. Gedurende 3 woensdagochtenden werken we
met dezelfde groepen aan de activiteiten. We willen graag groepen van maximaal 10 kinderen maken. Voor
sommige activiteiten worden de groepjes zelfs iet kleiner vanwege de veiligheid of de werkzaamheid. Om dit
te kunnen realiseren is, naast de inzet van de stamgroepleiders, de inzet van begeleidende volwassenen
onmisbaar. Dit kunnen naast ouders, natuurlijk ook belangstellende opa's, oma's, tantes, ooms of buren zijn.
Qua ruimte beschikken we over de hele school, ook het speellokaal staat voor ons klaar. Het zal ook
voorkomen dat ateliers samen in 1 lokaal plaatsvinden.
Deze serie ateliers betreft 3 woensdagochtenden van 11.00 tot 12.00 uur op 23 november en 7 en 14
december. In dit uur werken de kinderen aan het onderwerp en zorgen ze met elkaar voor het opruimen van
de atelierruimte.
Je kunt je op verschillende manieren inschrijven. We hebben een aantal ateliers op het oog voor de uitvoering
van de kerstmusical, bijvoorbeeld koor of decor. Als je deze ateliers zou willen begeleiden kun je dit aangeven
en dan delen wij je in. Buiten deze ateliers hebben we er nog veel meer nodig. Om op ideeën te komen staan
hieronder enkele tips; (pepernoten) bakken, (kerst)kaarten maken, kerststukjes maken, hout- of
metaalbewerking, natuurpad, sport(trainingen), creatieve vakken (schilderen, textiel, beeldhouwen etc.),
computeractiviteiten (programmeren), techniektoren of plustoren, muziek, dans, fotograferen, toneel,
vreemde taal, kalligraferen, kunsteducatie, schaken/dammen, enz.
Laat weten wat je mogelijkheden zijn voor deze periode. Opgeven kan via een e-mail aan Simone Stolk
s.stolk@startnest.nl. Geef hierbij aan wat je eigen naam is, wat de naam en stamgroep van je oudste kind (op
school) is, welke activiteit je wil gaan doen, welke materialen je hiervoor nodig hebt en voor welke
leeftijdsgroep de activiteit geschikt is (onderbouw/middenbouw/bovenbouw of een combinatie hiervan).
Omdat we al snel gaan starten willen we de aanmeldingen graag uiterlijk 9 november ontvangen.
Geef je op en maak dit project mogelijk.
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De Amstelhoek Fortcross (ingezonden)
De Amstelhoek Fortcross is een veldloop voor kinderen tot en met 15 jaar op het terrein van het fort in
Amstelhoek. De deelnemers lopen echt over het fort en daar zelfs ook nog een stukje doorheen. Een leuk en
uitdagend parkoers in een spannende omgeving !
De loop is op zondag 20 november en de deelnemers worden ingedeeld in vijf leeftijdscategorieën:
• Jongens/meisjes t/m 5 jaar – loopafstand circa 600 meter – start 10:00 uur;
• Jongens/meisjes 6 en 7 jaar – loopafstand circa 600 meter – start 10:10 uur;
• Jongens/meisjes 8 en 9 jaar – loopafstand circa 1000 meter – start 10:20 uur;
• Jongens/meisjes 10 t/m 12 jaar – loopafstand circa 1000 meter – start 10:30 uur;
• Jongens/meisjes 13 t/m 15 jaar – loopafstand circa 1700 meter – start 10:40 uur.
De deelname is gratis en alle deelnemers
krijgen een medaille en limonade.
De eerste drie jongens en meisjes van elke
categorie krijgen bovendien een beker.
De prijsuitreiking is om 11:00 uur.
Na de prijsuitreiking is er gelegenheid om de
marathonlopers van De Ronde Venen
Marathon aan te moedigen die daar op dat
moment langs komen.
Het is wel belangrijk dat er vooraf (tot 17
november) ingeschreven moet worden.
Voor kinderen die nog wat onzeker zijn of het
gewoon leuk vinden is er op zondag 6
november om 10:00 uur een training op het
grasveld naast de Tymon van Hiltenstraat
18/19 in Amstelhoek.
De Amstelhoek Fortcross wordt georganiseerd
door Stichting De Ronde Venen Marathon, in
samenwerking met AKU en Buurtvereniging
Amstelhoek en wordt financieel ondersteund
door de lokale ondernemers Fysiotherapie
Amstelhoek en Ton van Vliet Bouw.
Inschrijven via
https://derondevenenmarathon.nl/amstelhoek-fortcross/ of door gebruik van de QR code op bijgaande
poster.
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