
 
 

Beste Ouders/verzorgers, 

We zijn de laatste maand voor de vakantie ingegaan en we hebben nog een heleboel op de agenda 

staan. We hebben overal zin in en hopen jullie allemaal te zien tijdens de Kunstroute.  

Kalender 
7/8/11 juli Zomerpad groep 1-2 

14 juli Kunstroute 

18 juli Musical groep 8 

19 juli Musical groep 8 

20 juli Wenochtend 

Eindfeest groep 8 

22 juli Les tot 12.15 

Start zomervakantie 

 

Pensioen voor Juf Frieda 
Lieve kinderen en ouders van de Startbaan, 

 

Niet over één nacht ijs gegaan, 

lang gewikt en gewogen.. 

En het besluit genomen... 

 

Aan het einde van dit schooljaar , en dat is al over een paar weken,ga ik vervroegd met pensioen.  

 

Afgelopen 25 februari '22 was ik 42 jaar werkzaam bij Salto en 42 jaar juf....  

Wat een mooie tijd om op terug te kijken. 

Met veel liefde en plezier heb ik kunnen genieten van kinderen, van hun spontaniteit, openheid en 

verwondering. Straks zal het tijd worden voor andere leuke dingen. 

Meer schilderen, reizen, genieten van onze kleinkinderen, en wie weet wat er nog meer op mijn pad 

gaat komen.  

Graag wil ik alle kinderen van de Startbaan bedanken, voor al die jaren gezelligheid, vertrouwen en 

het samen zijn. Ik ga jullie missen!!! 

Ook dank ik alle ouders voor hun vertrouwen. 

Ik wens jullie allemaal veel geluk en liefde! 

 

Frieda  

 

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



Groepsindeling komend schooljaar 
Zoals ieder jaar een enorme puzzel en we snappen heel goed dat u daar nieuwsgierig naar bent. Eind 

volgende week zal deze verstuurd worden naar u.  

Enquête oudertevredenheid. 
Iedere twee jaar bevragen we u als ouders wat u van de school vind. U ontvangt vandaag via Parro 

een link om deze enquête in te vullen.  

We hopen dat u de tijd heeft om ons te helpen en aan te geven hoe wij het als school doen en waar 

we nog op kunnen verbeteren. 

Sportdagen 
Wat een succesvolle sportdagen hebben we weer gehad. De kinderen hebben allerlei activiteiten 

gedaan zoals u hier kunt zien.  

 

 

Onderaan vindt u nog enkele bijlagen over WIJ Eindhoven en de Typetuin 

Een fijn weekend alvast 

Team St@rtbaan 

 



 

  



Betreft: Typecursus de Typetuin gaat van start! 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2022 op Salto BS De Startbaan de groepstypecursus van de 
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 2022-2023). Geef je kind 
een voorsprong voor de rest van zijn/haar leven!  
 
Waarom leren typen? 
Kinderen die al jong een typecursus hebben gevolgd, werken sneller en maken minder fouten dan kinderen die 
zichzelf (verkeerd) leren typen. Je voorkomt lichamelijke klachten door al op jonge leeftijd  
een goede typehouding aan te leren. Onderzoek wijst uit dat kinderen met een goede typevaardigheid beter 
kunnen spellen. Leren typen is tegenwoordig minstens net zo belangrijk als een mooi, leesbaar handschrift. 
Maar dat gaat niet vanzelf. In een groepje onder begeleiding van een professionele type-coach boek je het 
beste resultaat. In de Typetuin oefent ieder kind op zijn/haar eigen niveau. Hierdoor is het tempo waarmee de 
cursus wordt doorlopen ook voor ieder kind anders.  

 
Startdatum: dinsdag 4 oktober 2022 
Lestijd: 14:45 tot 15:45 uur 
Leslocatie: Salto BS De Startbaan, Meerbos 16 5658 LA EINDHOVEN 

 

• Kinderen oefenen thuis online op hun eigen tempo en niveau in een volledig nieuw programma!  

• Totaal 1 jaar toegang tot de online oefenomgeving. Ben je eenmaal geslaagd dan kun je de rest van 
het jaar je typevaardigheid blijven onderhouden.  

• Aangepaste normering voor kinderen met bijv. dyslexie. 

• Kinderen oefenen thuis 2 keer per dag 15 minuten. 

• De cursus duurt 13 schoolweken; hierin zijn 8 lessen van 60 minuten gepland. 

• Diplomagarantie (kijk voor de voorwaarden op https://www.typetuin.nl). 

• Meer info op www.typetuin.nl/klassikaal. 
 
Schrijf in voor 1 augustus en ontvang € 25,- korting.  
Je betaalt dan € 160,- in plaats van € 185,-.  
Let op: Er is slechts plaats voor 18 kinderen, dus VOL=VOL! 
 

Tip 
Met gratis annuleren tot 15 september blijf jij flexibel. Mocht de cursus niet van start kunnen gaan dan krijg jij 
je geld terug. Beloofd! 

 

Inschrijven is een fluitje van een cent 
1. Meld jouw zoon/dochter aan via https://www.typetuin.nl. Klik rechts bovenaan op “aanmelden”.  
2. Kies voor “klassikaal” en vul bij ”vind locatie in de buurt” de postcode van de leslocatie in. 
3. De cursus van jouw keuze verschijnt rechts naast het kaartje.  
4. Niet de juiste cursus? Klik dan het diamantje op de kaart aan van de cursuslocatie van jouw keuze.  
5. Klik op “schrijf in voor deze cursus”. 
6. Rond de inschrijving verder af.  
 

Heb je vragen over de cursus of lukt het aanmelden niet?  
Neem gerust contact op via support@typetuin.nl of 013-5220579.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Team van de Typetuin 
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