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INFO - Nummer 06 
7 februari 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
In deze info blikken we terug op de afgelopen tijd en vooruit op de komende periode. We vinden het fijn als 
jullie de informatie goed lezen, zodat jullie goed op de hoogte zijn. 
 
Zo langzaamaan horen we de vogels weer fluiten in de ochtend en wordt het alweer iets langer licht. Het 
voorjaar is in aantocht! Zo'n periode na de kerst kan soms wat saai lijken, maar op 't Startnest zitten we nooit 
stil. Zo ontwikkelen we ons volop in het gedachtegoed van verbindend gezag, zijn er veel toetsen afgenomen, 
deed groep 6 mee aan een gemeentelijke tekenwedstrijd én won één van de kinderen, zijn er weer volop 
natuurlessen op woensdag én zijn er weer lessen van ‘de bibliotheek op school'. Zo leren en lachen we iedere 
dag met elkaar! 
 
Verbindend gezag 
Donderdag 12 januari was er een ouderavond waar we jullie meenamen in het gedachtegoed van verbindend 
gezag. Wat ontzettend fijn om te zien dat er zoveel ouders/verzorgers aanwezig waren. Dat bevestigde hoe 
graag we het samen goed willen doen hier op school en dat gunnen we alle kinderen. Naast een uitleg over de 
theorie, vonden er mooie gesprekken plaats. We sloten de avond af met het schrijven van een positieve 
boodschap aan de groep en dat werd ontzettend goed ontvangen door de kinderen.  

 
Die gezamenlijke positiviteit gunnen we de kinderen nog 
veel vaker. Een eerstvolgend moment leent zich daarvoor 
tijdens de rapportgesprekken. Omdat we tijdens de 
rapportgesprekken van alle kinderen in ieder geval één 
ouder/verzorger spreken, willen we jullie vragen om ná het 
rapportgesprek een positief briefje aan je kind te schrijven. 
Er liggen kaartjes klaar buiten de stamgroep. Als je een mooi 
compliment of een lieve boodschap aan je kind hebt 
geschreven, kun je het kaartje (zet daar ergens ook de naam 
van het kind op) in de envelop op het prikbord doen. Wij 
zullen ervoor zorgen dat de kinderen deze kaartjes 
ontvangen in de week na de laatste gesprekken. Uiteraard 
zullen we weer aan jullie terugkoppelen hoe de kinderen 
erop hebben gereageerd. Alvast bedankt voor jullie 
inspanningen! 
 
 
 
 
Bron: De jongen, de mol, de vos en het paard. C. Mackesy 
 
 

Rapportgesprekken 
Aanstaande donderdag 9 en dinsdag 14 februari zijn er rapportgesprekken. We verwachten van alle kinderen 
in ieder geval één ouder/verzorger te spreken op één van deze dagen, tenzij je een andere afspraak hebt 
gemaakt met de stamgroepleider van je kind. Vanaf groep 5 verwachten we de kinderen ook te zien. Heb je je 
nog niet ingetekend, doe dat dan alsnog.  
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Musicallessen 
In een eerdere keek hebben jullie kunnen lezen dat we momenteel geen vakdocent gym meer hebben. We 
vinden het belangrijk dat de kinderen wel in beweging blijven. Op vrijdag geven we nog gewoon een 
buitengymles (tenzij het weer dat echt niet toelaat) en de komende tijd hebben alle groepen op maandag of 
dinsdag een musicalles van Shanna Elleswijk. Shanna begeleidt al enkele jaren het instuderen van de kerst- en 
eindmusical. Zolang de vacature openstaat, zullen we ook blijven onderzoeken of we dit soort lessen kunnen 
aanbieden als alternatief. 
 
Studiedagen 23 en 24 februari 
Donderdag 23 en vrijdag 24 februari hebben we twee studiedagen. Dat betekent dat voor de kinderen de 
vakantie iets eerder begint en het team zal zich buigen over het onderwijs voor de komende maanden. De 
afgelopen periode zijn er in de midden- en bovenbouw diverse toetsen afgenomen. Deze resultaten vormen 
samen met de methodetoetsen van de afgelopen maanden én de observaties uit de stamgroepen, de basis 
voor ons onderwijs voor de komende tijd. Op de studiedagen analyseren we de toetsgegevens uit de midden- 
en bovenbouw en de observaties uit onder-, midden- en bovenbouw. Samen maken we weer mooie 
onderwijsplannen voor de tweede helft van het schooljaar.  
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan 

Email verzending 

Sinds vorige week woensdag is er een landelijk probleem met het verzenden van email vanuit ParnasSys (ons 
leerling administratiesysteem). Het kan zijn dat je een mail ontvangt met de boodschap “Deze e-mail bevat 
alleen HTML inhoud”. We hebben ons best gedaan om de mails nogmaals te verzenden vanuit outlook. 
Mogelijk zijn mails in het spam filter gekomen. Wil je daarop controleren? Heb je zo’n lege mail en heb je die 
niet opnieuw ontvangen stuur dan de titel van de mail aan Erik (e.schriever@startnest.nl). Hij zal die mail dan 
nogmaals verzenden. 
M.i.v. vandaag, 7/2, zijn de problemen achter de rug en zullen de mails weer leesbaar binnenkomen.  

Verkleedfeest 

Woensdag 22 februari hebben wij op school het verkleedfeest. 
De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen. Wilt 
u losse attributen voorzien van naam en stamgroep van uw kind. 
Ze beginnen deze dag in hun stamgroep en daarna gaan we in 
groepjes door de school allerlei activiteiten doen. Denk hierbij 
aan ringwerpen, spijkerpoepen, koekhappen, hossen etc. De 
kinderen van groep 8 begeleiden de spelletjes en de kinderen 
van groep 7 begeleiden de groepjes. De kinderen hebben deze 
dag geen tussendoortje nodig. We maken er met elkaar een 
gezellige dag van. Zou u het leuk vinden om te helpen en heeft u 
zich nog niet opgegeven stuur dan een mail naar: 
c.pronk@startnest.nl 
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Schoolfeest 

Op vrijdag 17 maart staan de sponsorloop en het schoolfeest op de agenda. Hier volgt vast de eerste korte 
informatie, verdere informatie volgt snel. Deze dag zijn alle groepen vanaf 11.45 uur vrij en verwachten we alle 
kinderen om 15.00 uur weer op school. We starten dan met een sponsorloop, waarbij de kinderen rondjes 
gaan rennen. Van deze opbrengst geven we de helft aan het goede doel: Stichting jarige job de andere 50% 
zullen we gebruiken voor iets leuks op school. Vanaf 15.30 uur start het schoolfeest. In de school zijn er allerlei 
activiteiten te doen voor de kinderen. Met name bij de jongere kinderen is het zeer wenselijk als er een 
volwassene meeloopt en begeleidt bij de activiteiten. Ook bij de oudere kinderen stellen wij uw aanwezigheid 
zeer op prijs, maar kunt u ook rustig een hapje en drankje nuttigen in de aula. Het schoolfeest zal rond 18.30 
uur afgelopen zijn. Misschien heeft u het al gezien in het enquêteformulier van de ouderraad, maar voor het 
schoolfeest zoeken wij altijd heel veel hulp. Binnenkort zullen wij een lijst met u delen, waarop u zich kan 
inschrijven om een activiteit te begeleiden (als u zich nog niet bij de ouderraad heeft opgegeven). Vele handen 

maken licht werk dus noteer deze datum vast in uw agenda 😉  
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Open dag de Scheg 

MFA De Scheg met sporthal, buurtkamer en te huren ruimtes voor 
verenigingen en clubs, is sinds de opening deze zomer volop in bedrijf. Er 
wordt gesport, vergaderd, gebridged, geleerd tijdens cursussen, zoals EHBO, 
gezongen en gedanst. Om Uithoorn te laten zien wat er allemaal mogelijk is 
in MFA De Scheg én bij welke (sport)verenigingen je terecht kunt, is er op 
zaterdag 11 februari een open dag gepland waar iedereen, jong en oud, 
welkom is. De deuren zijn open tussen 11.00 en 15.00 uur. 
  

Er zijn onder meer gratis korte proeflessen om aan mee te doen, een rondleiding door de ruimtes van 
kinderopvang Solidoe en een repaircafé. Ook zijn het Sportcafé en de Buurtkamer open en wie ideeën of 
wensen heeft voor activiteiten in de Buurtkamer kan die kwijt bij horecaondernemer Sven Russchen.  
 
Dus kom langs, deel deze uitnodiging met iedereen en neem gezellig iemand mee. 
  
Graag tot 11 februari! 
Projectteam MFA De Scheg 
 

 


