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INFO - Nummer 07 
7 maart 

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

 

Nieuws van Roxan 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een fijne voorjaarsvakantie en er weer met frisse energie 
tegenaan kunnen. Hoewel het sneeuwt terwijl ik dit schrijf, komt het voorjaar er nu toch echt aan! Op 't 
Startnest bereiden we ons voor op het schoolfeest, starten we met de onderwijsplannen die we hebben 
gemaakt tijdens de studiedagen én werken we verder aan het schoolplan.  
 
Droevig bericht 
Zoals jullie in de mail van vorige week hebben kunnen lezen, hebben we onverwachts afscheid moeten nemen 
van Alex Dijksterhuis, vader van Marley uit Oeroeboeroe en man van Barbara, voorzitter van de ouderraad. 
Vanmiddag hebben we Marley en Barbara ontmoet. Samen met Oeroeboeroe, veel ouders/verzorgers van die 
groep en meerdere teamleden hebben we een mooi afscheidsmoment beleefd. We wensen Marley en Barbara 
heel veel sterkte en zullen er voor hen zijn.  
 
Broertjes en zusjes uit 2019 en 2020 
Mochten er nog broertjes en/of zusjes geboren in 2019 of 2020 zijn die nog niet ingeschreven staan, willen 
jullie dan even een inschrijfformulier aan de stamgroepleider vragen? Dan kunnen we hen opnemen in onze 
administratie en weten wij op wie we kunnen rekenen. Alvast bedankt! 
 
Schoolfeest – D'isney wat het lijkt 
Vandaag hebben we het schoolfeestthema 
geopend. We startten de dag met een 
talentenshow waarin allerlei Disneyfiguren 
onverwachte talenten lieten zien. Uiteraard 
had de show een eigen presentatrice en 
jury. Voor deze thema-opening had het 
team zich uitgedost als verschillende 
Disney-figuren.  
We bouwen graag een verkleedkist voor 
volwassenen op, zodat we daaruit kunnen 
putten voor dit soort evenementen. Mocht 
je nog verkleedkleding hebben waar je 
vanaf wil, dan kun je dit aan de 
stamgroepleider van je kind geven. Onze 
dank is groot!  
De komende tijd maken we de lokalen schoolfeest-klaar en bereiden we ons voor op een gezellige middag. 
Helpende handen zijn nog van harte welkom (en nodig!), verderop in de info meer informatie daarover. Wij 
hebben er zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Roxan 
  

http://www.startnest.nl/
http://www.facebook.com/tStartnest
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Schoolfeest “D’isney wat het lijkt” 

Wellicht heb je de uitnodiging voor het schoolfeest al voorbij zien komen. Bij deze info een uitgebreide 
informatiebrief over het schoolfeest. Lees hem goed door, zodat je helemaal op de hoogte bent. 
 
Dit schoolfeest kunnen we helaas niet mogelijk maken zonder hulp. Dus heb je je nog niet opgegeven doe dat 
dan snel via deze link: https://forms.gle/US17qpTPby75mS358 
 
Ook opa's, oma's, ooms, tantes etc. mogen een handje helpen als zij dat leuk vinden.  
 
We kijken nu al uit naar een mooi en gezellig feest. 

 
  

https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/info-over-sponsorloop-en-schoolfeest.pdf
https://www.startnest.nl/wp-content/uploads/2023/03/info-over-sponsorloop-en-schoolfeest.pdf
https://forms.gle/US17qpTPby75mS358
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Ingezonden 

  
  

https://www.quivive.nl/nieuws/1674086-12-maart-open-dag
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https://www.quivive.nl/teams/stokstaartjes

