Beste Ouders/verzorgers,
Hierbij de laatste St@rtpagina van het schooljaar.

Kalender
20 juli
22 juli

Wenmoment 8.30-10.00 uur
Eindfeest groep 8
Les tot 12.15
Start zomervakantie

Organisatie wenochtend
Op woensdag 20 juli draaien we alvast een moment door naar de nieuwe groep van volgend jaar.
Van 8.30-10.00 uur maken de kinderen kennis met elkaar en de nieuwe leerkrachten. Deze ochtend
kan u uw kind naar de nieuwe groep en leerkracht brengen. Er hangen bij de ingangen van school
plattegronden waarop u kan zien in welk lokaal u moet zijn. Daarna zullen wij zorgen dat de kinderen
weer terugkomen in hun huidige groep. Aan het eind van de ochtend kan u uw kind op de
vertrouwde plek ophalen. Let op onder de hangar vindt op dat moment ook het uitzwaai moment
van groep 8 plaats.

Laatste schooldag
Uitzwaaien schooljaar 2022.
Op vrijdag 22 juli start om 12.15 uur de zomervakantie voor alle kinderen van de Startbaan en IStart. Graag willen we dat op onze welbekende manier doen met een dansje en een liedje.
Rond 12 uur zullen de groepen buiten verzamelen op het plein en voetbalveld. Zo kunnen we met
elkaar het einde van het schooljaar tegemoet zingen en dansen.
U bent hierbij van harte welkom!
Aan de ouders het verzoek om te gaan staan op de trap, achter het hek van het plein, op het
grasveld, de fietsenstalling of de heuvel. Hierdoor hebben wij met alle kinderen een plekje op het
plein of voetbalveld.
Zodra het liedje is afgelopen, zijn jullie welkom om de kinderen bij de leerkracht op te halen.

Afscheid Frieda en Lia vrijdag 22 juli.
Wij geven u graag de gelegenheid om even persoonlijk afscheid te nemen van Lia en Frieda. Zij zijn
te vinden op het schoolplein na het laatste liedje en dansje om 12.15 uur. Graag tot dan!

Mededeling van de bibliotheek
In de bijlagen vindt u tips van de bibliotheek.

Nederlandse lessen voor ouders
Ook komend jaar zal er Nederlandse les gegeven worden aan ouders die daar interesse in hebben en
zal verder worden uitgelegd in de Engelstalige St@rtpagina.

IPC
Komend schooljaar maken we geen gebruik meer van IPC voor de Wereld Oriëntatie onderdelen. IPC
heeft ons laten zien hoe je de betrokkenheid en onderzoeksvaardigheden vergroot. Maar het IPC is
een werkwijze die niet op zichzelf staand gezien moet worden en we moeten als school concluderen
dat dit nu niet past waar we de komende jaren onze focus op dienen te leggen.
IPC is binnengekomen in samenwerking met I-St@rt. Waar het bij I-St@rt de complete filosofie
betreft is het op de St@rtbaan een onderdeel. Het implementatie traject was onderschat door IPC
Nederland. En door corona hebben praktisch alle trainingen en opleidingen geen doorgang
gevonden. Juist omdat dit zoveel vraagt van de leerkracht en we komende jaren de focus leggen op
taal, sociaal emotioneel en zorgniveau 1 & 2 is het niet mogelijk om IPC neer te zetten zoals het
bedoeld is.
We behouden de mooie aspecten van IPC. Thematisch werken, openingen en afsluitingen, de
leerwand, sommige thema’s kunnen nog aan bod komen indien passend bij het onderwerp. Kortom,
het mooie van IPC gecombineerd met een bekende methode Wereld Oriëntatie.

Schoolfruit
Hoera we zijn weer ingeloot voor het EU-schoolprogramma groente en fruit.
Dat betekent komend schooljaar dat we vanaf de eerste schoolweek tot en met 10 februari 2023 op
woensdag, donderdag en vrijdag in onze marktkramen lekker vers fruit en groente hebben liggen
voor de kinderen.

We willen jullie alvast een hele fijne vakantie wensen.
Namens alle collega’s van de Startbaan

