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INFO - Nummer 05 
10 januari 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hoewel het natuurlijk al lang “niet meer mag", wens ik jullie namens team Startnest het allerbeste voor 2023! 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en met frisse energie zijn begonnen. Het is altijd weer 
even wennen na zo'n drukke en gezellige kerstperiode, maar op school zitten we natuurlijk ook nu niet stil. De 
komende tijd worden de halfjaarlijkse toetsen afgenomen en de resultaten daarvan nemen we weer mee in 
ons onderwijs voor de komende periode.  
 
Gisteren hebben alle kinderen een uitnodiging voor de 
ouderavond voor jullie gemaakt, we hopen dat jullie  deze 
hebben ontvangen en we vertrouwen op jullie komst 
(minimaal één ouder/verzorger per gezin). Deze avond zullen 
we jullie meenemen in de theorie van Verbindend Gezag en 
gaan we graag met jullie in gesprek over onze samenwerking 
hierin. Er is ook aandacht voor ouders/verzorgers die geen 
Nederlands spreken, zodat iedereen de avond kan volgen. Bij 
aanvang van de avond ontvangen jullie een gekleurd blaadje, 
zodat we de groepen wat kunnen verkleinen voor de 
gespreksronde. Anderstalige ouders kunnen om de kleur blauw 
vragen, zij voeren het gesprek in het Engels. Deze info is wat 
korter, maar we zullen de opbrengsten van deze avond nog 
separaat (of in de keek) aan jullie terugkoppelen. We starten 
om 19 uur (inloop vanaf 18:45 uur) en de avond eindigt circa 
21 uur. Tot donderdag! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan 

 

 

 

 

Gezocht 

Overblijf 'moeders' (m/v) 
Omdat de groep kinderen die op school overblijft groeit is  
Solidoe/’t Startnest op zoek naar Vrijwilligers voor de TSO. 
 
We zijn op zoek naar invalkrachten voor de overblijf op school op maandag, 
dinsdag, donderdag of vrijdag, van 11:45 tot 12:45 uur. 
 
Meer informatie bij de TSO-coördinator: Eva Poupa: 06 – 25121647 
  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2022/12/info-04.pdf
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“Uithoorn Mooiste” 1 km GeZZinsloop voor jeugd t/m 11 jaar (ingezonden) 

 

https://uithoornsmooiste.nl/

