Beste Ouders/verzorgers,
Hierbij vindt u de St@rtpagina van 15 november 2021.

Kalender
15 november
17 november
19 november
22 november

24 november
25 november
30 november
1 december
3 december
6 december

Ouderraad
Start schoolfruit
Crea groep 4-5-6
Groep 3 bezoek Sinterklaashuis Helmond (kinderen mogen verkleed als
Sint of Piet naar school)
Start IPC thema’s:
Groep 1-2: Sint en Kerst
Groep 3: Waar woon je?
Groep 4: Speelgoed
Groep 5/6: De actieve planeet
Groep 7: Nederland waterland
Groep 8: Nederland wordt Nederland
Groep 4 bezoek Sinterklaashuis Eindhoven
Alle kinderen zetten hun schoen
Mr vergadering
Crea groep 7-8
Sinterklaasviering
Studiedag: kinderen zijn deze dag vrij.

Schoolfruit
Schoolfruit start deze week. Iedere week kunnen de kinderen op: woensdag, donderdag en vrijdag
een stuk fruit of groente pakken uit de fruitkraam. De kinderen hoeven die dagen geen fruit mee te
nemen naar school. Eet smakelijk allemaal en geniet ervan!
Goed om te weten dat het overgebleven fruit een goede bestemming krijgt: de stichting Sociaal
solidair het overgebleven fruit ophaalt https://stichtingsociaalsolidair.nl/

Visie
De visie van de school is enige jaren oud. Wij gaan mee met de behoeften van onze kinderen en zijn
daarom een traject gestart om de visie te herzien. Ik wil u aangeven dat dit niet een 180 graden
andere koers zal betreffen en we vasthouden aan ons Hoofd, Hart, Handen DNA. Maar om met de
kennis van nu vast te houden aan de visie van toen is niet mogelijk.
Via een heidagen is er input opgehaald en verwerkt. Het team is nu geïnformeerd en heeft de
komende periode de mogelijkheid om ons van input te voorzien voor verwerking. Als laatste zal ook
de MR om toestemming gevraagd worden op het herziene stuk. Uiteraard ontvangt u allen de
herziening wanneer deze gereed is.

Ouderbijdrage
Hierbij een reminder om de ouderbijdrage te voldoen. U heeft de informatie ontvangen via de email.

Sinterklaas in het land
Afgelopen zaterdag is Sint weer aangekomen in Nederland. Ook op de Startbaan gaan we het
Sinterklaasfeest vieren. Voor de jongere kinderen kan het ook een spannende tijd zijn, hieronder wat
tips om deze tijd gezellig en relaxed te laten verlopen:
•
•
•
•
•
•

Vertel je kind wat het kan verwachten in deze periode. (moment van schoenzetten,
pakjesavond, activiteiten op school en thuis)
Stel je kind gerust als emoties de overhand nemen.
Doe ontspannende oefeningen voor het slapengaan.
Maak Sinterklaas niet extra spannend.
Maak gebruik van een aftelkalender.
Wij wensen u een gezellige tijd samen.

Vanavond van 18.00-20.00 uur wordt er versierd door ouders. Mocht u nog tijd en zin hebben bent u
van harte welkom om nog aan te sluiten. Vele handen maken licht werk.

Nieuw ouderlid MR
De MR wil alle ouders bedanken voor het uitbrengen van een stem op een nieuw ouderlid voor de
MR. De uitslag is bekend en we kunnen u mededelen dat Froukje Sierra de MR namens de ouders
komt versterken. Zij zal zich aansluiten bij de eerstvolgende vergadering op donderdag 2 december.
Hartelijke groet,
De MR

Scheidingen
Het RAK organiseert bijeenkomsten voor: Scheiden en wat nu? Zie bijlage voor meer informatie.

Nieuwe boeken voor de bibliotheek
We ontvangen nieuwe boeken voor onze bibliotheek. Maar voordat we dat kunnen inzetten gaan we
eerst “balansen”.
Alle schoolboeken moeten terug naar de bibliotheek voor 20 december.
Heb je wensen of ideeën voor nieuwe boeken dan kan dat gemaild worden naar:
corinne.vandeven@salto-eindhoven.nl
Fijne avond,
Team St@rtbaan

