Beste ouders/verzorgers,
Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en is weer klaar om te starten met het nieuwe
schooljaar. Wij kunnen niet wachten om na deze lange periode de kinderen komende maandag weer
te ontvangen op de Startbaan.

Kalender
6 september
Week van 20 september
24 september

Eerste schooldag
Informatie avonden op school (verder info volgt)
Studiedag: alle kinderen zijn vrij

Parro
U kunt de oude app verwijderen van uw telefoon want we gaan over naar de ouderapp
van Parnassys, genaamd Parro. Hierop zal u leuke verhalen terugvinden, oudergesprekken kunnen
inplannen, ziekte doorgeven. Uiterlijk eind volgende week vrijdag ontvangt u de informatie brief en
de link om daarop in te loggen.

Corona
Er zijn ten opzichte van voor de vakantie geen echte wijzigingen in het beleid van de overheid
gekomen voor het basisonderwijs. Hoe gaan we als St@rtbaan daar nu mee om:
• Volg de beslisboom die in de bijlagen is toegevoegd
• Indien een besmetting is geconstateerd volg de richtlijnen van de GGD op en
informeer direct de leerkracht
o Wij als school nemen dan in samenspraak met de GGD de stappen die
genomen dienen te worden
• Ouders mogen het gebouw in maar niet tijdens de breng- en ophaalmomenten, we
kunnen dan niet voor de grote mensen massa de anderhalve meter handhaven.

Breng- en ophaalmomenten
De inlooptijd is van 08.20 tot 08.30. Zorg ervoor dat uw kind op tijd aanwezig is op school. We
hanteren geen vast looproutes meer.
Ingangen tussen 08.20 en 08.30
Hoofdingang
Groep 5 en 8
Kleuteringang speelplein
Groep 1-2
e
Ingang 1 verdieping (dek)
Groep 3 - 4 - 6 - 7
Bij de ingangen voor groep 1-2-3-4 zal een leerkracht staan om de kinderen te ontvangen. De
kinderen lopen na afscheid zelfstandig naar binnen. We willen ouders vragen na het afscheid zo
spoedig mogelijk de ingang te verlaten.
Voor ouders van kinderen die voor de eerste keer naar school komen wordt een uitzondering
gemaakt: er mag 1 ouder mee naar binnen om het kind weg te brengen naar het lokaal op de eerste
dag.

Kleuteruitgang speelplein

Groep 3-4

Groep 5 t/m 8

Uitgangen om 14.30 en 12.30 op woensdag
Kinderen komen met de eigen leerkracht naar een
vaste plek op de speelplein. Daar worden de
kinderen overgenomen van de juf.
Kinderen komen met de eigen leerkracht naar een
vaste plek onder de hangar. Daar worden de
kinderen overgenomen van de juf.
Kinderen komen zelfstandig naar buiten.

Ophaalplek groepen 3, 4 en I-St@rt onder de Hangar is:

I-Start

Trappen/Stairs

Groepen 3

Groepen 4

School
Fietsen parkeren
We hebben rondom het gebouw 2 plekken waar fietsen gestald worden. Dat is niet tegen het
schoolgebouw aan of onder de Hangar (zelfs niet als het regent). Voor de volledigheid is hieronder
aangegeven waar de plekken zijn:

Nogmaals, we kunnen niet wachten tot het maandag is!
Team St@rtbaan & I-St@rt

OPROEP VAN DE MR

Nieuw lid gezocht voor de MR
Basisschool de St@rtbaan heeft (zoals alle andere scholen) een
Medezeggenschapsraad (MR). De MR is een enthousiaste groep van ouders en
personeelsleden van de St@rtbaan die de belangen van zowel ouders als personeel
behartigt. De MR praat mee over het beleid van de school en onderwerpen die de
school aangaan en vergadert ongeveer 8x per jaar op school.
Dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw lid die plaats wil nemen in de
oudergeleding. Lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch
te volgen, geef u dan nu op! Stuur voor 19 september een mail naar
STARTBAAN_MR@salto-eindhoven.nl
Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de school www.destartbaan.nl of mail
naar STARTBAAN_MR@salto-eindhoven.nl.

