
 
 

Beste Ouders/verzorgers, 

De vakantie staat voor de deur en hopelijk blijft het dit heerlijke weer. Geniet en we zien de 

kinderen graag weer terug op 9 mei.  

Kalender 
22 april Start meivakantie om 14.30 uur (2 weken) 

27 april Koningsdag 

8 mei Moederdag 

9 mei  19.30 uur Ouderraad 

10 mei Oerverven groep 3 

11 mei Crea groep 7 

12 mei Oerverven groep 3 

Oeverzwaluwwand bekijken groep 6 

13 mei Oerverven groep 3 

Oeverzwaluwwand bekijken groep 6 

16 mei Oeverzwaluwwand bekijken groep 6 

18 mei Crea groep 4-5-6 

19 mei Groep 2 kinderen nemen een kijkje in groep 3 

23 mei Start afname cito groep 3 t/m 7 

25 mei Studiedag: de kinderen zijn vrij 

2 juni  19.30 uur MR  vergadering 

3 juni Jubileumviering in de Efteling met de hele school. 

 

Jubileum viering naar de Efteling!!!! 

Op vrijdag 3 juni vieren we het jubileum (Startbaan 22,5 jaar + I-Start 2,5 jaar= 25 jaar!!)  

Afgelopen woensdag hebben alle kinderen van de Startbaan & I-Start te horen gekregen dat de 

groepen 1-8 op die dag naar de Efteling gaan! U begrijpt dat er vreugde heerst in de school.  

Uiteraard bereiden we deze schooltrip met zorg voor en houden we rekening met de veiligheid van 

de kinderen. Er wordt na de vakantie een oproep gedaan voor hulpouders op die dag. Mocht u nu al 

weten dit graag te willen zijn, dan kunt u uiteraard de groepsleerkracht informeren daarover. 

We zullen u na de meivakantie voorzien van meer informatie omtrent dit schooluitje. Wel kunnen 

we alvast mededelen dat de kinderen vrijdag 3 juni op de gewone schooltijd verwacht worden. Rond 

10 uur vertrekken de bussen richting de Efteling en rond 4- half 5 uur vertrekken de bussen weer 

richting school. We verwachten rond 5 uur- half 6 weer terug te zijn op school en kunt u de juni 

vakantieweek ingaan.  

 



Verjaardagen vieren van de kleuterjuffen 

Afgelopen woensdag hebben de kleuterleerkrachten de afsluiting van het project van A naar B 

afgesloten met een uitje naar de Klimbim. Daar hebben ze hun verjaardagen tegelijk gevierd met de 

kinderen. We willen graag alle hulpouders bedanken voor de fijne ochtend die we samen met de 

kinderen gehad hebben daar. 

 

 

Winnaars loterij Actie voor de Oekraïne 

Hieronder een kleine impressie van wat winnaars die een gezellige middag hebben gehad met een 

meester of juf:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kamp groep 7 

De afgelopen dagen zijn de kinderen van groep 7 op kamp geweest naar de Willyhoeve in Bergeijk. 
Ze hebben fijne dagen gehad en kunnen de komende weken lekker uitrusten van deze fijne dagen. 

Groep 8 

De laatste periode op de Startbaan is ingegaan voor de kinderen van groep 8. Afgelopen week 

hebben ze gezwommen bij de Kempervennen. De eindcito’s zijn deze week afgenomen en de eerste 

oefensessies voor de musical zijn gestart.  

Verlofaanvragen 
Afgelopen periode zijn er vele aanvragen binnengekomen met zeer diverse redenen. Ik wil u 

aangeven dat wij de wettelijke regels, zoals deze staan op de website van de rijksoverheid, hanteren. 

Vele aanvragen moeten ik en/of de leerplichtambtenaar afwijzen namelijk de laatste tijd.  

Uw hoeft overigens nooit de leerkracht of de mijzelf te mailen met vragen tot verlof. Het formulier, 

waarmee uw aanvraag in behandeling wordt genomen staat op onze school website in het 

Nederlands en Engels.  

We wensen u een heel fijne vakantie toe. 

Team St@rtbaan 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/leerplicht-schoolvakanties
https://bs-startbaan.nl/verlof-aanvragen

