Beste Ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de St@rtpagina van 30 september 2021.

Kalender
1 oktober
4 oktober

5 oktober
6 oktober

8 oktober
Week van 11 oktober
14 oktober
15 oktober
18 oktober
19 oktober
3 november

Groep 5 Onderhoud crossbaantje
Start IPC thema's
Groep 1-2: Zo spelen wij
Groep 3: Worden wat je wil
Groep 4: Wat mensen doen
Groep 5/6: Wat eten we vandaag?
Groep 7: Zo zien zij de wereld
Groep 8: Mythes en legendes
Groep 1-2 voorstelling 'Loet Moet’
Start kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil’
Opening om 8.15 uur
Groep 1 t/m 4 op het plein
Groep 5 t/m 8 op het veld
Groep 7: nestkastjes schoonmaken
Week van de welbevindingsgesprekken
Groep 7: uitreiking certificaat oeverzwaluwproject
Afsluiting Kinderboekenweek: boekenmarkt in de school
Groep 5 en 6: Kinderboekenschrijfster Tosca Menten op school.
Mr vergadering
Informatieochtend (Engelstalig) over het zorgsysteem in Nederland

Te laat komen en afspraken onder schooltijd
Het komt helaas te veel voor dat er kinderen te laat komen. We gaan als school daar strenger op
controleren en u als ouder er ook op aanspreken. Dit is niet om als agent de controle uit te voeren
maar u moet begrijpen dat:
-

Een leerkracht om 8.30 u. start met de dag
Het ook voor het te late kind vervelend kan zijn als de spotlight op je staat bij binnenkomst

Daarnaast dient u afspraken met de dokter, tandarts etc. echt zoveel als mogelijk buiten schooltijden
om in te plannen.

Honden op het plein.
Honden zijn van harte welkom om de kinderen weg te brengen en/of in de middag op te halen op
het plein. We gaan ervan uit dat u zelf weet of dit mogelijk is met uw huisdier. We vragen om de
honden kort aan de lijn en goed in de gaten te houden. Zo maken we het veilig voor iedereen.

Kinderboekenweek
Aanstaande woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Alle kinderen verzamelen deze
ochtend op het plein en veld. Alle leerkrachten zullen deze ochtend buiten staan en zullen
gezamenlijk met de kinderen naar binnen lopen. Verzoek aan de kinderen groepen 1 tot en met 4 te
verzamelen op het plein en de groepen 5 tot en met 8 op het veld. (I-St@rt zal verzamelen onder de
hangar)
Als afsluiting van de Kinderboekenweek houden we een boekenmarkt in school. Wij vragen alle
kinderen om vanaf woensdag 6 oktober 1 (of meerdere) boeken mee te brengen die ze zelf al
gelezen hebben en die ze weg willen geven. Deze boeken komen vrijdag 15 oktober op de kramen
van de boekenmarkt te liggen. De leerkrachten gaan die dag allemaal naar de boekenmarkt en zo
kunnen de kinderen weer een nieuw boek uitzoeken om mee naar huis te nemen.

Voorstelling groepen 1-2 opening Kinderboekenweek
Op dinsdag 5 oktober komt Ruth Bakker een voorstelling verzorgen voor alle kinderen van groep 1-2;
LOET droomt over later. Een grappige, muzikale voorstelling waarin Loet samen met alle kinderen
en haar lieve hond Mango op zoek gaat naar het allerleukste beroep.

Wie wordt onze luizen coördinator?
Onze school wil een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen en de verspreiding van hoofdluis
en heeft daarom een luizenteam samengesteld bestaande uit een aantal ouders waarvan één ouder
algemeen coördinator is.
Wij zijn op zoek naar een hoofdluizen coördinator. Iemand die de aansturing kan verzorgen van alle
luizenpluisouders. Heeft u interesse in deze functie dan kan u contact opnemen met:
bernardette.vangemert@salto-eindhoven.nl
Taken van de luizencoördinator
• De luizencoördinator is het aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de uitvoering van
het hoofdluisprotocol
• De luizencoördinator onderhoudt de kontakten met: - de controlerende ouders: ‘het
luizenteam’ - de schoolcontactpersoon - de GGD – de apotheek.
• De coördinator stelt het luizenteam samen: aan het begin van het schooljaar kan daarvoor,
indien nodig, in de St@rtpagina een oproep worden gedaan.
• Het luizenteam krijgt voorlichting op de manier waarop controles plaats moeten vinden.
Deze voorlichting wordt gegeven door de GGD en georganiseerd door de luizencoördinator.
• De coördinator organiseert zonodig een nieuwe instructie voor het luizenteam; bijvoorbeeld
wanneer een aantal leden terugtreden en “nieuwe” ouders mee gaan doen als lid van de
ouderwerkgroep.
• De coördinator stelt een jaarschema met controlemomenten op.
• De coördinator noteert de extra controles (na 2 à 3 weken).
• Voorafgaand aan een controle zorgt de coördinator voor recente namenlijsten van alle
groepen voor het controlerende luizenteam.
• De coördinator organiseert dat het benodigde materiaal aanwezig is bij de controles: –
desinfecterend middel – namenlijsten – registratieformulier.
• De coördinator regelt met school de vergoeding van dit materiaal.
• De coördinator houdt een overzichtelijk administratie bij. •
- De coördinator zorgt voor overleg met het luizenteam en evaluatie van gemaakte afspraken
(1x per jaar ).
• De coördinator verwijst ouders met weerstand naar de schoolcontactpersoon
Op de website van school vindt u het luizenpluisprotocol.

Terugkoppeling studiedag 24 september
Afgelopen vrijdag hebben we de thema's voorbereid van de komende IPC-projecten. We zijn
startklaar en gaan de kinderen weer enthousiast laten leren en onderzoeken over
bovenstaande onderwerpen. Daarnaast hebben we met elkaar een inspirerende middag
gehad over meertaligheid in het onderwijs.

Welbevindingsgesprekken in de week van 11 oktober
Binnenkort zullen jullie de uitnodiging voor de welbevindingsgesprekken via Parro
ontvangen. Op 4 oktober zullen de ouders met meerdere kinderen op de Startbaan een
pushbericht op hun telefoon ontvangen; op 5 oktober zullen de overige ouders het
pushbericht ontvangen. Als jullie vervolgens het agenda-item met de gespreksplanner
openen, kunnen jullie per kind uit de beschikbare tijdstippen kiezen. Zorg ervoor dat jullie
uiterlijk 9 oktober het gesprek hebben ingepland.
De coronaperiode heeft ons laten inzien dat er meerdere mogelijkheden zijn om gesprekken
te organiseren, door o.a. het gebruik van Teams. Dit heeft ook gezorgd voor een flexibele
blik op de momenten waarop gesprekken plaatsvinden. Vanuit deze ontwikkeling gaan we
een pilot starten door de welbevindingsgesprekken te plannen in de middag.

Informatieochtend voor Engelstalige ouders over het zorgsysteem in Nederland
Woensdag 3 november van 8:30-9:30 een informatie sessie in het Engels voor St@rtbaan en I-St@rt
ouders over het onderwerp ‘het zorgsysteem in Nederland’

Information morning by the GGD in school!
On Wednesday November 3rd our partners from the GGD will be giving a free information
session in school for all parents!
We would love to invite you to hear their information regarding the health care system in
The Netherlands and zooming in on their work in our neighbourhood Meerhoven. As we
work very closely with the GGD, we hope to have many parents come and join us. It’s very
likely that a lot of you will come in contact with the GGD as we very often refer children to
them and ask for advice. Also, all children in groups 2 and groups 7 are called in to their
offices annually (in the whole country).
Please sign up for this session by e-mailing: Natascha.zijderveld@salto-eindhoven.nl. Space
is limited, so first come, first serve.
The information session will be free and take place on November 3rd in our team room, from
8:30-9:30.

Plusklas
We vinden het van belang om de talenten van de kinderen optimaal te ontplooien, dus ook de
cognitieve talenten. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. In de klas zorgt de leraar voor
differentiatie op meerdere niveaus. Vooral op het gebied van wereldoriëntatie, middels onze
methode IPC, zijn er veel mogelijkheden om kinderen op hun eigen niveau te laten werken. Voor het
grootste gedeelte van de klas zal dit voldoende zijn. Vervolgens zijn er mogelijkheden om het
bestaande werk te “compacten” en de leerlingen met talent voor een bepaald vak verrijking te
geven. Dit bestaat uit ander werk dan de rest van de klas. Vervolgens zal deze verrijking voor een

klein deel van de leerlingen nog niet voldoende zijn; zij hebben een educatieve behoefte aan
verbreding van het programma. Deze verbreding wordt gedaan buiten de klas, in de plusklas.
Dit jaar hebben we een externe expert laten kijken naar de opzet van de plusklas. Er is besloten een
programma op te zetten van anderhalf uur per week, waarbij er aandacht is voor mindset en
executieve vaardigheden, het voorbereiden van extra werk voor in de klas, en uitdagende projecten.
Voor groep 5/6 zal dit “de aarde en de ruimte” zijn en voor groep 7/8 “nieuwe materialen maken”.
Omdat de opzet van de plusklas anders is dan de voorgaande periode, zal er een nieuwe selectie
gemaakt moeten worden welke leerlingen de komende periode in de plusklas zitten. Uitgangspunt
hierbij is: voor welk kind zijn de verrijkingsmogelijkheden in de klas onvoldoende, en is er een
verbreding van het programma nodig? Onze huidige signaleringsinstrumenten zijn verouderd, en dus
gaan we op zoek naar een nieuw instrument. We willen daar echter niet op wachten met de start
van de plusklas, en dus zullen wij de eerste periode een zo goed mogelijke inschatting maken welke
kinderen het meest baat hebben bij het plusklasprogramma. Na de eerste periode zal dan opnieuw
gekeken worden of het plusklasprogramma passend is en welke kinderen er het meest baat bij
hebben.

Schoolfruit
Goed nieuws: We zijn weer ingeloot en nemen deel aan het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma
2021-2022!
We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele school geleverd!
Start in de week van 15 november en zal te zijner tijd nogmaals aan u gecommuniceerd worden.

Traktatiebeleid
U heeft zojuist kunnen lezen dat we weer deelnemen aan het schoolfruit programma. Maar we
hebben ook uw hulp nodig bij het zijn van een gezonde school. Trakteren met stroopwafels,
chocolade donuts en mars-repen horen daar niet bij. Hierbij nogmaals een leuke link naar
voorbeelden die wel kunnen: https://jufmaike.nl/gezonde-traktaties-voor-op-school/

MR vergadering
Bijna maandelijks vindt er een MR vergadering plaats. U kunt de notulen teruglezen op onze
website.

Tosca Menten
Op maandag 18 oktober krijgen de groepen 5 en 6 bezoek van kinderboekenschrijfster Tosca
Menten. Tosca Menten heeft onder andere de boeken ‘Dummie de mummie’ geschreven. Dit
bezoek wordt mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage.

Montessori College
In de bijlage vindt u een oproep van het Montessori College om een VWO afdeling licentie te
bemachtigen.

GGD Kindmonitor
De GGD Brabant-Zuidoost heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen
verstuurd naar ruim 26.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u ook een
uitnodiging ontvangen? Doe mee, uw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Nieuwsbrief van de Bibliotheek
In de bijlage vindt u de nieuwsbrief van de bibliotheek.
Met vriendelijke groet,
Team St@rtbaan

