
 
 

Beste Ouders/verzorgers, 

Wat hebben we genoten van het schoolreisje naar de Efteling. Ik neem aan dat de kinderen net zo 

moe en voldaan zijn thuisgekomen als wij allen.  

Kalender 
16 juni  Groep 6: oeverzwaluwproject 

17 juni Groep 1-2: optredens door studenten Summa pedagogisch medewerker 

20 juni Sportdag groep 3 en 4 

21 juni Sportdag groep 1 en 2 

24 juni Sportdag groep 5,6 en 7 

Rapporten mee naar huis 

27 juni Week van de oudergesprekken 

Kamp groep 8b en 8c 

Schoolfotograaf 

28 juni Kamp groep 8b en 8c 

Schoolfotograaf 

29 juni Kamp groep 8  

Modderdag groep 1-2 

30 juni Kamp groep 8a en 8d 

1 juli Kamp groep 8a en 8d 

 

Kunstroute sponsors gezocht 

Sponsoren kunstroute gezocht!        
 
Voor onze jaarlijkse kunstroute (op donderdag 14 juli) zijn we opzoek naar 
sponsoren die hun bedrijfsnaam aan de kunstroute willen verbinden.  Tegen een 
vergoeding van € 50,- wordt het bedrijfslogo opgenomen op de flyers die worden 
meegegeven aan de kinderen en ouders tijdens de kunstroute (oplage ongeveer 
rond de 500 st.)  Dus heeft u een bedrijf en bent geïnteresseerd in een sponsoring!? Geef u dan op 
door een mailtje te sturen met het bedrijfslogo naar: Christel van Bakel christel.vanbakel@salto-
eindhoven.nl. De vergoeding van € 50,- kunt u overmaken naar:  
 
SALTO inzake de Startbaan                                
NL67 INGB 0000 8831 63  
 
o.v.v. sponsor Kunstroute 2022   (Graag even vermelden om de sponsoring van welk bedrijf het 
gaat) 
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Pensioen voor Lia  
Lieve kinderen, ouder(s) en verzorger(s) van De St@rtbaan en I-St@rt, 

Na bijna 21 jaar voor school te hebben gewerkt heb ik besloten om, na veel nadenken, met 

vervroegd pensioen te gaan. Ik ga met mijn man, die inmiddels al met pensioen is, lekker genieten 

van onze kleinkinderen en allerlei leuke dingen samen doen. 

In 21 jaar heb ik veel kinderen en ouders zien komen en gaan, vele leuke, minder leuke dingen en 

verdrietige gebeurtenissen meegemaakt en van (bijna) elke minuut genoten.  

Ik zal De St@rtbaan / I-st@rt gaan missen, de drukte en de belevenissen eromheen. De St@rtbaan 

en I-St@rt  hebben een plaatsje in mijn hart. 

Met ingang van 1 augustus 2022 ben ik niet meer werkzaam op school en treed ik uit dienst, er komt 

uiteraard een opvolger die mijn taken zal overnemen. 

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen en de gezelligheid in de afgelopen jaren en wens 

iedereen het beste voor nu en in de toekomst. 

BEDANKT! 

Met vriendelijke groet, 

Lia van den Broek 

Administratie De St@rtbaan / I-St@rt 

We gaan je enorm missen Lia namens alle collega’s van de St@rtbaan en I-St@rt 

Mocht er interesse zijn in de vacature die ontstaat bij u, of kent u iemand die hiervoor geschikt is 

dan zien we de sollicitaties graag tegemoet. Administratief ondersteuner SALTO-school De 

St@rtbaan - SALTO Eindhoven (salto-eindhoven.nl)  

Oudergesprekken 

In de week van 27 juni vinden de oudergesprekken plaats voor de groepen 1 en 7. Voor de andere 

groepen zijn deze gesprekken facultatief. U ontvangt via de Parro app een uitnodiging om in te 

schrijven. 

Modderdag groep 1-2 woensdag 29 juni 

Op woensdag 29 juni doen we als school mee met de landelijke modderdag. 

Graag uw zoon of dochter deze dag oude kleding aangeven die vies mag worden. Verdere 

communicatie zal via de Parro app verlopen. 

Sportdagen komende week: 

Groep 1/2: Gymkleren & binnenschoenen.  

Groep 3: Makkelijk zittende kleren, buitenschoenen & binnenschoenen.  

Groep 4: Makkelijk zittende kleren, buitenschoenen, binnenschoen en een paar sportsokken 

(ze gaan boksen en dan is dat wat hygiënser voor de handen) 

https://www.salto-eindhoven.nl/wp/medewerkers/vacatures/administratief-ondersteuner-salto-school-de-strtbaan/
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Groep 5: Makkelijk zittende kleren, buitenschoen & binnenschoenen. 

Groep 6: Makkelijk zittende kleren, buitenschoen & binnenschoenen. 

Groep 7: Reserve droge kleren (voor bij het kanoën, is niet de bedoeling dat ze het water in 

gaan), Makkelijk zittende kleren, buitenschoen en binnenschoenen. 

Werkzaamheden op de speelheuvel 
Vanaf maandag 13 juni zijn er werkzaamheden gestart achter de bouwhekken op de berg. Hier zullen 

we weinig last van hebben. Ze zullen materialen vanuit de kant van fietspad moeten vervoeren. Dit 

zal veelal tussen 7 en 8 uur zijn. De werkzaamheden zullen naar verwachting klaar zijn op 15 juli. 

Uiteindelijk zal er verderop de berg een nieuw hek geplaatst worden en zullen de bouwhekken 

worden verwijderd. 

Groep 8 naar de middelbare school 
Nog maar even en de groepen 8 zwaaien we uit. Hieronder vindt u naar welke scholen onze kinderen 

gaan: 

Chr. Huygens lyceum 33 

Chr. Huygens Frits Ph. 12 

Chr. Huygens - Olympia 2 

Sondervick college 11 

Montessori college 12 

Rooi Pannen 3 

Stedelijk College (Bossche baan) 1 

Novalis 2 

van Maerlant lyceum 8 

Helder 3 

Sint Joris 1 

Yuverta 3 

Sint Lucas 2 

Lorentz Casimir lyceum 2 
 

Hulpvraag groep 5c voor de kunstroute 
Voor de Kunstroute is groep 5C van juf Lianne en juf Irene op zoek naar oude apparaten die uit 

elkaar gehaald kunnen worden of voorwerpen die uit verschillende onderdelen bestaan zoals een 

fiets, ventilator, kinderwagen etc. We zijn niet op zoek naar mobieltjes of andere dingen met glas of 

die niet open kunnen. Heeft u nog iets staan dan kunt u dat aan hen afgeven in de klas (2de 

verdieping).  

NPO update 
Afgelopen jaar zijn er extra gelden ontvangen die we gebruiken om ons onderwijs te verbeteren, 

efficiënter te werken en op sommige momenten inhaalslagen te maken die wellicht zijn ontstaan. 

We maken gebruik van E-Wise, een online scholingstool voor al onze collega’s. We hebben laptops 

aangeschaft voor alle collega’s om beter te kunnen werken. Er zijn extra onderwijsassistenten 

aangenomen evenals extra personen voor Remedial teaching en een gedragsspecialist. Verder zijn er 

ook vele materialen aangeschaft zoals de pittige plustorens, de techniek torens, smart games en vele 



andere hulpmiddelen. De komende tijd zal er worden gekeken naar een nieuwe taalmethode welke 

ook vanuit deze gelden zal worden aangeschaft.   

Schoolkalender 22 – 23 
De nieuwe dagen staan op onze website Schoolvakanties | SALTO-school De St@rtbaan (bs-

startbaan.nl).  

 

Hieronder vindt u nog informatie over kinderkampen deze zomer.  

Wij wensen u een heel fijn (en hopelijk niet al te warm) weekend toe!  
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