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INFO - Nummer 04 
6 december 

www.startnest.nl 
www.facebook.com/tStartnest 

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

De laatste info van 2022, wat is de tijd voorbij gevlogen! Er zal vast nog wel wat 
informatie over de laatste weken voor de kerstvakantie in de keek verschijnen, 
maar de eerstvolgende info, is pas in januari 2023. We kijken terug op wederom 
een bewogen jaar, waarin we hebben genoten van de samenwerking met kinderen, 
ouders/verzorgers en team. Wij danken jullie voor jullie vertrouwen en kijken uit 
naar een prachtig nieuw (kalender)jaar. De komende weken wordt er gewoon hard 
gewerkt, maar we werken ook toe naar alle kerstgezelligheid. In deze info blikken 
we terug en vooruit.  
 

Via deze weg spreek ik graag een woord van dank uit naar Team Startnest. Zelfs ten tijde van enorme tekorten, 
zorgen zij er samen voor dat alle groepen kunnen rekenen op een enthousiaste en bevlogen stamgroepleider 
én dat er voldoende teamleden zijn om te ondersteunen. Ik ben dankbaar dat ’t Startnest kan rekenen op zo’n 
veerkrachtig en flexibel team.  
 
Verbindend gezag – ouderavond donderdag 12 januari 
Zoals jullie wellicht al in de kalender hebben zien staan, vindt er op donderdag 12 januari 2023 een 
ouderavond plaats. We nemen jullie op die avond mee in Verbindend gezag. Verbindend gezag richt zich op de 
relatie tussen kind, school en ouders. Het zorgt er voor dat we er samen voor zorgen dat iedereen hier fijn en 
veilig kan zijn. Het traject houdt zich dan ook voornamelijk bezig met de pedagogische kant van het 
schoolleven, er wordt gewerkt vanuit relatie en dat past goed bij ’t Startnest. Het team is in de zomervakantie 
gestart met verbindend gezag en wordt getraind door externe deskundigen.  
 
Juist ook als zaken nog niet goed gaan, als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld, zorgen we 
er samen (school en thuis) voor dat het kind kan herstellen en daarna weer goed kan hervatten in de groep. 
Dit betekent dat wanneer een kind grensoverschrijdend gedrag heeft laten zien op school, het kind een 
herstelactie moet doen richting de benadeelde. Dit kan een medeleerling, de groep of een teamlid zijn. Bij een 
herstelactie kun je denken aan het maken van een tekening, het voorbereiden van een spel 
voor de groep, een sorry-strip etc., dit repertoire breidt zich steeds verder uit. De 
herstelactie zal passend zijn bij de gebeurtenis. Jullie worden als ouders/verzorgers op de 
hoogte gesteld van het incident en we vertrouwen erop dat jullie je kind helpen de 
herstelactie voor te bereiden, dat gebeurt namelijk in de eigen tijd. Op deze manier weet het 
kind dat we het getoonde gedrag onacceptabel vinden en we niet opgeven, maar er juist voor hem/haar zijn. 
Samen zorgen we voor herstel. Omdat we dit op school nu al inzetten, zal de stamgroepleider mogelijk al een 
beroep op deze samenwerking met jullie doen. Op 12 januari aanstaande vertellen we er graag meer over. 
Omdat dit een belangrijk onderwerp is en een groot onderdeel van ons onderwijs, vertrouwen we erop dat er 
van ieder gezin ten minste één ouder/verzorger aanwezig is. De precieze tijd volgt nog.  
 
Schoolplan 
’t Startnest zal dit schooljaar een nieuw schoolplan schrijven. In een schoolplan worden langetermijndoelen 
gesteld. Deze baseren we op de strategische thema’s van Wijzer aan de Amstel, onze overkoepelende 
stichting. We zijn begonnen met een contextanalyse, dan maken we als het ware een foto van de school en 
hoe we er op verschillende gebieden voor staan. Vanuit daar hebben we onze missie en visie aangescherpt. 
Deze week zullen we een start maken met het stellen van ambities en doelen. 
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Op tijd beginnen 
We merken dat steeds meer kinderen frequent te laat komen. Het is 
voor het kind erg onprettig om de dag zo te moeten beginnen, de 
groep is immers al gestart en de groep wordt gestoord door het te 
laat komende kind. Om 08:30 en om 12:45 uur starten de lessen. Dat 
betekent dat de kinderen dan in de groep moeten zijn en de gangen 
dan zo vlot mogelijk leeg, zodat de groepen in alle rust kunnen 
beginnen.  
 
Wij zullen vanaf nu dan ook de voordeur om 08:30 uur sluiten. 
Indien je te laat bent, kun je aanbellen. Kinderen in de bovenbouw 
moeten de tijd die ze gemist hebben doordat ze te laat zijn, dubbel 
inhalen na schooltijd. De stamgroepleider houdt bij hoe vaak een 
kind te laat is en bij een bepaalde frequentie spreken zij ouders/verzorgers hierop aan. Stopt het te laat komen 
niet, dan zal ik contact met ouders/verzorgers opnemen. Als het kind daarna nog te laat blijft komen, ben ik 
genoodzaakt de leerplichtambtenaar in te schakelen. 
 
Verlof 
Een verlofaanvraag dient op tijd ingediend te worden. Er zijn strenge regels wat betreft het verlenen van verlof 
en ik moet me hierover verantwoorden naar de leerplichtambtenaar. Via deze link kun je bij 
“schooldocumenten” de regels voor extra verlof lezen.  
 
Natuurlessen 
De afgelopen weken heeft Gijs van Veenendaal, vader van Jesper uit Oeroeboeroe, in alle groepen een 
natuurles gegeven. In overleg zijn er doelen vanuit ons wereldoriënterend onderwijs gesteld en heeft Gijs de 
kinderen daarin meegenomen. Zo richtte de onderbouw zich op de veranderende natuur dit seizoen, de 
middenbouw zich op duurzaamheid en had de bovenbouw het over het herkennen van bomen en planten in 
de omgeving. Ook keken zij naar hoe de natuur zich voorbereid op een seizoenswisseling. Deze lessen leverden 
waardevolle gesprekken en momenten in de natuur op. We kijken nu of we opnieuw een ronde kunnen 
plannen. 
 
Ateliers 

Op woensdag 23 november was de eerste ronde van deze ateliers, het 
vervolg vindt 7 en 14 december plaats. De ateliers zijn voor onder-, 
midden- en bovenbouw, dat is nieuw op ’t Startnest. Er waren ateliers 
voor alleen onderbouw, voor kinderen van groep 1 t/m 4 of kinderen 
van groep 5 t/m 8, voor alleen de bovenbouw en er waren zelfs ateliers 
waar groep 1 t/m 8 helemaal gemengd werden. Kinderen konden 
kiezen uit Arabische les, muziek, urban sketching, kerstkoor, creatieve 
activiteiten, koken en nog veel meer. Er was voldoende mooi, goed en 
passend materiaal om mee te werken, we bekostigen een deel hiervan 
uit de ouderbijdrage. We hebben enorm genoten van alle hulpouders/-

verzorgers en het samenspel van de kinderen en kijken uit naar het vervolg! Mocht je je nu niet hebben 
opgegeven omdat je niet kon of nog niet zo goed wist wat de bedoeling was? Treur niet, later in het jaar 
volgen nog twee rondes van 5 ateliers, vanaf circa 8 maart én vanaf circa 31 mei. Je kunt vast nadenken over 
wat je kunt bieden, dit brede aanbod is een mooie verrijking van ons onderwijs!  
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Sinterklaas 
Op woensdag 30 november vierden we Sinterklaas op ’t Startnest. Wat 
een gezellig feest was dat! We verzamelden ons vroeg op het plein om 
de Sint binnen te halen. Er verschenen echter alleen maar Pieten. Na 
nog meer liedjes te hebben gezongen, vroegen we ons wel af waar de 
Sint toch bleef. Wat bleek? Om energie te besparen was Sinterklaas de 
afgelopen weken op school blijven 
slapen, alle groepen hebben ook 
geholpen om de kamer in te richten, 
en juist vandaag had hij zich 
verslapen! Na heel hard roepen, 

verscheen Sinterklaas toch op het plein en kon het feest echt beginnen. De 
onder- en middenbouw verraste de Sint en zijn Pieten met allerlei leuke acts 
en de bovenbouw verraste elkaar met mooie surprises en gedichten. Al met al 
een zeer geslaagde dag!  
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan 
 

Kerstnieuws 

Op woensdag 21 december is de kerstviering. De deuren van school gaan open om 16.45 uur en de avond start 
om 17.00 uur. Wij starten deze avond met een spetterende kerstmusical. De kerstmusical wordt op dit 
moment met groepjes kinderen ingestudeerd onder leiding van Shanna van Elleswijk. Vervolgens gaan we in 
de stamgroepen uiteen om te genieten van het kerstdiner. 
 
Deze week zal er bij iedere stamgroep een lijst komen te hangen, waarop u kunt aangeven wat uw kind 
meeneemt voor het kerstdiner. Wij verwachten dat ieder kind iets meeneemt. Er kan geen gebruik worden 
gemaakt van de oven, magnetron of kookplaat. 

 
Ieder kind heeft een eigen beker, bord en bestek (voorzien van naam) nodig. Deze moeten 
woensdagochtend 21 december op school zijn, zodat de tafel vast gezellig gedekt kan worden. 
 
Het feest is ‘s avonds alleen voor de kinderen en de leerkrachten. Alle ouders, opa's, oma's enz. die 
willen komen kijken naar de kerstmusical zijn van harte welkom op woensdag 21 december om 11.00 
uur.  
 
Voor de ouders organiseert de ouderraad (OR) woensdagavond 21 december vanaf 18.00 uur een 
hapje en een drankje op het schoolplein. U bent van harte welkom!  
 
De avond eindigt voor de kinderen om 19.00 uur. We zullen dan de school weer openen en vervolgens 
mogen alle ouders hun kinderen ophalen uit de klas. We kijken uit naar een gezellig kerstfeest! 
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Nieuws van de OuderRaad (OR) 

Gedurende het gehele schooljaar helpt de OR de school met het organiseren van verschillende activiteiten. De 
OR kan dit niet alleen, wij zijn heel blij met alle enthousiaste hulpouders die zich hebben opgegeven 
doormiddel van het hulpouderformulier. Niet alleen dankzij uw hulp maar ook  dankzij uw bijdrage kunnen wij 
alle activiteiten mogelijk maken. En wat zijn wij blij dat we weer als vanouds alle evenement konden 
organiseren afgelopen half jaar. Inmiddels hebben wij nog één evenement op stapel voor 2022.  
 
Sinterklaasviering (30 november) 

Vol spanning stonden we woensdag 30 november buiten te wachten op 
Sinterklaas. We zongen gezellig liedjes met elkaar en daar kwamen de 
Pieten. Maar wel vreemd, want Sinterklaas kwam niet.... We hebben 
geroepen en gezongen, maar Sint was nergens te zien...... Uiteindelijk 
ging er een wekker af en wat bleek: Sinterklaas kwam gewoon uit de 
school gelopen!! Hij had zich verslapen. Zijn slaapkamer op het podium 
voelde zo fijn en vertrouwd en toen ging 
de wekker ook nog eens niet af. Nadat we 
Sinterklaas warm hadden onthaald, 
vertrokken alle klassen naar hun 
stamgroep.  
Eerst had de onderbouw en daarna de 
middenbouw een gezellig moment bij 
Sinterklaas. Iedere groep had iets voor Sint 
ingestudeerd. Sinterklaas was maar wat 
blij met alle optredens. De bovenbouw 

heeft genoten van alle mooie surprises en goede gedichten. Sint en/of zijn Pieten 
zijn ook nog bij alle groepen langs geweest. De groepen 1 t/m 5 kregen een 
cadeautje van Sint en de bovenbouwgroepen kregen allemaal een cadeau voor de 
klas. Het was een gezellig Sinterklaasfeest, we kijken nu al uit naar volgend jaar!!! 
 

Kerst (21 december) 
Morgen, Woensdag 7 december, zal de OR samen met ouders de sinterklaasversiering terug 
stoppen in de dozen, de paarse vlaggetjes zullen vervangen worden voor groene vlaggetjes 
en de kerstboom zal worden opgezet in de aula. ’t Startnest zal volledige in kerstsfeer zijn.  
 
Tijdens de atelier 3-weekse wordt druk geoefend door de toneelspelers 
van de kerstmusical en de decorgroep werkt hard aan een mooi decor. 
Dus NIET VERGETEN! woensdag 21 december zal in de ochtend de 

kerstmusical worden opgevoerd voor alle ouders, opa’s, oma’s, broers en zussen. De 
kerstmusical wordt 1 dolle beestenboel. Dit wilt u niet missen! ’s Avonds zal tijdens het 
kerstdiner van de kinderen de bekende kerstborrel worden georganiseerd. Hier kunt u 
vanaf 18.00 onder het genot van een warm drankje bijkletsen met anders ouders en 
wachten tot uw kind(eren) klaar zijn met hun kerstviering. Komt u ook gezellig met ons 
proosten?!?! 
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   Wij wensen iedereen een warme en gezellige kerst en een spetterend en sparkelend nieuwjaar! 
 
 

Tot volgende jaar! 
 

 
Groetjes de OR 

Barbara, Bonita, Brenda, Chaska, Chantal, Dimphy, Karin, Kirsten 

Maddie, Saskia, Stefanie, Sintha en Susan. 

OR@startnest.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
Mocht u de vrijwillige ouderbijdrage nog willen voldoen, dan kan dat door 38 euro per kind over te maken op 
NL44RABO0363512098 tav Kath. Ouderver. Het Startnest ovv voor- en achternaam van uw kind(eren). 
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