Beste Ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de St@rtpagina van 20 oktober 2021. Volg ook onze Instagram en/of Facebook
accounts voor leuke updates.

Kalender
20 oktober
20 oktober
22 oktober
3 november
5 november
10 november
12 november
15 november

Mr vergadering
Groep 7 en 8: Crea
14.30 uur Start herfstvakantie tot 1 november
Informatieochtend (Engelstalig) over het zorgsysteem in Nederland
Groep 4-5-6: Crea
Startweek Mediamasters
Groep 7 en 8: Crea
Afsluiting IPC thema’s
Start Eu schoolfruit.

Tosca Menten op de Startbaan
Op maandag 18 juni was kinderboekenschrijfster Tosca Menten op school voor de groepen 5 en 6.
De kinderen van de KMR hadden haar getipt aan de ouderraad om bij ons op school te komen. Wat
kan ze naast goed schrijven ook nog eens heel leuk vertellen en ons een uur lang geboeid laten
luisteren. Bedankt ouderraad voor deze leuke activiteit op school.

Aanmelden broertjes en zusjes
Graag willen we u vragen om voor jongere broertjes en zusjes die nog niet eerder zijn aangemeld,
het inschrijfformulier te sturen. We zijn bezig met de planning van groepsbezetting en hebben deze

informatie hierbij nodig. Alvast bedankt. U kunt het inschrijfformulier vinden op onze website:
SALTO-school De St@rtbaan bij praktische informatie.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek stond deze keer in het teken van beroepen. We willen de ouders die hebben
voorgelezen en/of zijn komen vertellen over hun beroep hartelijk bedanken voor hun inzet. De
kinderen hebben er van genoten.
Kinderen van groep 8 hebben een prentenboek uitgespeeld voor de kleutergroepen. We hebben de
week afgesloten met een boekenmarkt.

Reminder: Coördinator hoofdluis gezocht!
We zijn nog steeds op zoek naar een luizen coördinator. Wie helpt ons uit de brand en zorgt samen
met ons voor een luisvrije school?
Bij interesse graag contact opnemen met: bernardette.vangemert@salto-eindhoven.nl

Dutch lessons for parents!
We’re happy to announce that we will be starting the Dutch lessons for
parents again!
During these lessons you will learn the Dutch language, but also about
the Dutch culture and traditions. It’s a place to get to know each other
and practice Dutch together at the same time.
This schoolyear we will be offering Dutch for adults on a beginners level.
If you are interested in Dutch at a higher level, please contact the Dutch teacher (Rianne van der
Werf) to let her know you are interested in a higher level (contact info below). Those lessons could
potentially be offered online if there is enough interest.
The Dutch lessons for beginners will be taught by Rianne van der Werf, on Friday mornings. The
times and exact dates are yet to be determined. This depends on the amount of interest there is.
The lessons will be taught in the morning (somewhere between 8:30 and 10:00)
The lessons will cost 150 euro’s in total (for +/- 25 lessons) (the exact amount of lessons are still to
be determined).
If you wish to take part in the Dutch lessons for adults on Friday mornings, please send an e-mail to
Rianne van der Werf at: rianneteaching@gmail.com with the following information:
Your full name:

•
•
•

Full name of your child:
Group and teacher of your child:
School: (I-St@rt or St@rtbaan)

You can sign up until November 1st.

After November 1st we will let everyone know the exact dates and times. Also let Rianne
know if you are interested in online courses at a higher level.

Nieuwe beslisboom
In de bijlage vindt u de laatste versie van de beslisboom.

Parkeren op hulpdiensten toegang
Vanuit de hulpdiensten (politie, wijkagenten en ambulances) hebben we het dringend verzoek
gekregen om niet meer te parkeren op de doorgang voor hulpdiensten richting de busbaan. We
willen u vragen om zoveel mogelijk met de fiets of te voet te komen, dat zal niet altijd mogelijk zijn.
Maar parkeer niet meer op het tussenstuk naar de busbaan.

Vrijwilligers gezocht voor de schoolbibliotheek!
Beste ouders, we zijn dringend op zoek naar vrijwilligers die op woensdag, donderdag of vrijdag van
8.30-10.30 uur willen meehelpen in de school bibliotheek.U kunt zich aanmelden via onderstaand
mailadres bij de leescoördinator, Corinne van de Ven: corinne.vandeven@salto-eindhoven.nl.

Team de St@rtbaan wenst u een fijne herfstvakantie toe!

