
 

 

Beste Ouders/Verzorgers, 

Een week lang zijn er activiteiten georganiseerd om dit prachtige resultaat te behalen. Bloemetjes 

zijn verkocht, er was een pannenkoeken marktkraam, bonbon zakjes, danslessen, disco’s. Ook zijn er 

activiteiten met de juf of meester verloot zoals naar de biosscoop met popcorn (een hele populaire), 

vliegtuig spotten, wandelen met de hond en nog veel meer activiteiten. En Rein uit groep 8C was de 

winnaar van de karikatuur om de opbrengsten bekend te maken.  

En wat een prachtig mooi bedrag van € 3.343,56 is er opgehaald. Dank aan alle collega’s voor hun 

inzet, dank aan u als ouders voor uw bijdrage en dank aan alle kinderen voor hun energie om dit zo 

te omarmen.  

Groet, 

Team St@rtbaan  



 

Beste Ouders/verzorgers, 

1 April vandaag en we hebben de koning en koningin op bezoek gehad, de nieuwe digiborden deden 

het plots niet meer en kinderen waren soms zomaar verdwenen uit de klas. Geweldig om te zien dat 

zo’n dag als deze altijd leeft bij de kinderen.  

Kalender 
Week van 21 maart Start IPC thema 4 

Groep 1-2 Van A naar B 
Groep 3 Proefjes (vanuit veilig leren lezen start 9 mei) 
Groep 4 Bloemen en Insecten 
Groep 5-6 Woon jij in de buurt? 
Groep 7- Wat als het jou overkomt?                                                 
Groep 8 Opgroeien (Voorlichting) 

31 maart Koning is muziek groep 4 
Theoretisch verkeersexamen groep 7 

1 april Kamp Vught groep 7 

4 april Muzieklessen vanuit CKE groep 3 

6 april Crea groep 7-8 

7 april Koning is muziek groep 4 

11 april Koning is muziek groep 4 

13 april Praktisch verkeersexamen groep 7 

18 april Tweede paasdag kinderen zijn vrij 

20 april Kamp groep 7 
Kleuterjuffen vieren samen hun verjaardag 

21 april Kamp groep 7 
Afsluiting koning is muziek 

 

Start intern begeleider & gedragscoördinator Esther Beckers 
Wij zijn blij met de komst van onze nieuwe collega!  

Esther start vanaf maandag 4 april en werkt op ma-di-woe-do als intern begeleider 

voor de groepen 5-6. 

Daarnaast zal ze het beleid op sociaal-emotioneel gebied verder uitzetten en 

implementeren binnen de school. 

We wensen haar veel werkplezier en succes.  

 

 

 

 

 



Schoolfotograaf                         

          

Groepsfoto's en pasfoto's (géén broertjes/zusjes foto's) worden geschoten op de volgende data:

 

Groep 8: Woensdag 15 juni 

Groep 1-7: maandag 27 + dinsdag 28 juni 

U ontvangt t.z.t. meer informatie. 

 

Koning is muziekproject groep 4 

Elke donderdag neem ik instrumenten mee en soms ook een Muziek-lakei. Dan gaan we muziek 
maken, Startbaan Blues en instrumentenlied zingen. Je komt van alles te weten over allerlei 
instrumenten, muziek uit verschillende landen, filmmuziek en we gaan muziekquiz doen. 
Het leukste is natuurlijk dat je op de instrumenten mag spelen! 
Op 21 april gaan we optreden voor mama en papa. 
En speel je al een instrument, mag je die altijd meenemen als je dat zou willen. 
Ik heb er zin in. Gaan we er steeds een muziekfeestje van maken! 
Groet van Muziek Koning Ruud 

 

Digiborden 
Deze week zijn er 26 nieuwe digiborden geplaatst voor de St@rtbaan en I-St@rt. Helaas hebben we 

hier als school lang op moeten wachten in verband met de chiptekorten maar het was het wachten 

waard. Ze werken goed, zijn groot en we kunnen er de komende jaren tegenaan.  

 



Inloop kleuters 

 

De Corona maatregelen zijn vervallen. 

Daarom willen we u op de hoogte brengen van het volgende: 

We starten weer met een inloopmoment van 8.20-8.30 uur vanaf maandag 4 april 2022. 

Ouders mogen de kinderen van groep 1-2 tijdens deze 10 minuten naar binnen brengen tot de deur 

van de groep. Op de gang nemen zij afscheid en gaan weer naar buiten. Zo zorgen we dat het in de 

lokalen niet te druk wordt en de kinderen daar rustig de dag kunnen starten. Mocht u nog wat tegen 

de leerkracht willen zeggen hebt u daar dan gelegenheid voor. De lessen starten stipt om 8.30 uur. 

Aan het einde van de dag blijven de collega’s de kinderen naar de gebruikelijke plek op de 

speelplaats brengen. 

Daarnaast gaan we vanaf april een ‘Kijkkwartiertje’ organiseren. Iedere eerste woensdag van de 

maand is er de mogelijkheid voor ouders om van 8.30-8.45 uur mee naar binnen te komen in de klas. 

Daar kunnen de kinderen laten zien wat ze gemaakt hebben, een rondleiding geven of laten zien 

waarmee ze aan het werk zijn. Om 8.45 uur gaat de les starten en verwachten wij dat ouders de 

groep weer verlaten. We hopen dat u zo een beeld krijgt van wat uw zoon of dochter allemaal doet 

in de groep. We starten hiermee komende woensdag op 6 april. Veel kijkplezier. 

Bijlagen 
- Nieuws van de mediacoach 

- Zomerkamp van SSK 

- Stichting leergeld groep 8 – middelbare school 

Fijn weekend alvast 

Team St@rtbaan 

 

 

 

 

 

 

 


