
 
 
Beste Ouders/verzorgers, 

Wat was het een geweldige Kinderboekenweek. Zelf mocht ik een klassieker van Paul van Loon 

voorlezen in groep 5b. De hele week waren er activiteiten om het lezen te bevorderen. En vandaag 

de afsluiting met de voorleeswedstrijd op de tribune. Ook thuis kunt u het lezen blijven stimuleren, 

dat kan in het Nederlands of in een andere (moeder)taal. Alle vormen van lezen dragen bij aan de 

ontwikkeling van uw kind. Mocht u tips willen, neem dan ook eens een kijkje op de website van de 

bibliotheek Eindhoven of pak de nieuwsbrieven die we doorsturen er nog eens bij.  

 

Kalender 
14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

17 oktober  Herfstpad groep 1-2 Lieveheersbeestjes 

18 oktober Mr vergadering 

19 oktober Crea 4-5-6 

Herfstpad groep 1-2 Kameleons, Rupsen en Eendjes 

21 oktober Herfstpad groep 1-2 Zeepaardjes 

22 oktober Start herfstvakantie 

1 november Bureau Halt groep 8 

Dynamo groep 7 

2 november Crea 7-8 

3 november Start mediamasters groep 8 

4 november Certificaat oeverzwaluwproject groep 6-7 



 

Nieuwe collega's 
We zijn super blij met de komst van een aantal nieuwe collega’s. Ook in deze St@rtpagina stellen we 

er weer een aantal aan u voor.  

Hoi, ik ben Marjon van der Looij. Inmiddels loop ik alweer 

even op school mee. In eerste instantie als zzp’er, maar nu 

voor het echie. Als gedragsspecialist werk ik met individuele 

leerlingen aan gedrag, geluk en leren. Dit doe ik vooral 

vanuit beweging en met heel veel plezier. Ik heb ontzettend 

veel zin in het werken op de Startbaan en een bijdrage te 

leveren aan de ontwikkeling van de school op alle gebieden. 

 

Mijn naam Is David van de Ven. Ik ben een spontane jongen die positief is 

ingesteld. Creativiteit past ook goed bij mij, ik teken graag en ik heb een tijd 

toneel gespeeld. Ik woon nog bij mijn ouders in het gezellige dorpje Vessem.  

Het zou kunnen dat jullie mijn zus al wel kennen, dat is namelijk de juf van groep 

1/2 de rupsen, Lisa. Ik heb veel zin om op de Startbaan te werken en om de 

kinderen te zien groeien in hun ontwikkeling.  

 

Mijn naam is Mirte Slaats, ik ben 24 jaar en ik kom uit Ospel. 

Naast het lesgeven doe ik aan voetbal bij de dames van RKSVO 

en vind ik het onwijs leuk om te bakken en te koken! Vanaf 

aankomend schooljaar ga ik starten binnen SALTO als 

vakleerkracht bewegingsonderwijs waar ik super veel zin in 

heb. Ik vind het een echte uitdaging om alle kinderen op hun 

eigen niveau mee te laten doen en om ze vooral veel plezier te 

laten beleven tijdens het sporten. Want van het enthousiasme 

van de kinderen daar krijg ik zelf ook veel energie van! 

 

 

Studiedag 12 oktober 
De ochtendsessie hebben we schoolbreed 

aandacht gegeven aan ons pedagogisch klimaat. 

Aan het begin van het  schooljaar heeft u een 

poster ontvangen met onze vier regels. Een groot 

compliment aan alle kinderen want ze wandelen 

echt rustig door de gangen bij binnenkomst en 

ook gedurende de dag. Deze vier regels zijn het 

onderdeel van ons pedagogisch klimaat. Ofwel het 

Hart stuk wat in onze cultuur verankerd zit. Dit 

schooljaar is dit een focuspunt om dat klimaat zo 

goed mogelijk neer te zetten voor onze kinderen.  



Tijdens de middagsessie hebben de groepen 1 tot en met 3 inspirerende en diepgaande uitleg 

gekregen wat de mogelijkheden zijn van onze Techniek Torens. De groepen 4 tot en met 8 hebben 

voorlichting gekregen hoe onze nieuwe aanpak voor groepsbesprekingen zal plaatsvinden.  

Dank aan alle organisatoren van deze geslaagde dag!! 

Pompoenwedstrijd  
De tijd vliegt en de tweede week van oktober zit er alweer op. Dit jaar valt Halloween in een 

schoolweek. In die week zal een pompoenwedstrijd plaatsvinden. Kinderen die willen, mogen 

meedoen aan de pompoenwedstrijd. De kinderen hollen in de herfstvakantie een pompoen uit met 

behulp van ouder(s)/verzorger(s), opa's/oma's, etc. en maken deze zo mooi (eng) als mogelijk. Op 

dinsdag 1 november worden alle pompoenen mee naar school genomen en worden deze 

tentoongesteld in de hal. De pompoen moet voorzien zijn van een kaartje met naam en klas. De jury 

zal op deze dag de pompoenen beoordelen. Van elke bouw zal er een winnaar bekend worden 

gemaakt. Op woensdag 2 november nemen de kinderen hun pompoenen weer mee naar huis, zodat 

ze dan voor de voordeur gezet kunnen worden om spoken weg te jagen!   

Tip tegen voedselverspilling:  

Van de inhoud van de pompoenen kun je een overheerlijke pompoensoep of pompoentaart maken. 

Voor heerlijke pompoenrecepten kun je een kijkje nemen op: 

https://www.leukerecepten.nl/?s=pompoen  

Gezonde school 
Suggesties voor een gezonde snack tijdens de ochtendpauze  

Geschikt voor de ochtendpauze vinden wij bijvoorbeeld:  

• Fruit, zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, pruim, mandarijn  

• Groente, zoals worteltjes, komkommer, paprika, snoeptomaatjes en radijsjes  

Is uw kind een moeilijke eter wanneer het op fruit en groente aankomt? Door fruit eten speels en 

leuk te maken, kan uw kind geintrigeerd raken om toch dat stuk fruit of groente te proberen. Tips 

daarbij: 

1. Neem uw kind mee naar de winkel en laat ze zelf hun fruit uitzoeken. Laat het vervolgens 

ook betrokken zijn bij het bereidingsproces: Het wassen, snijden, eventueel serveren of 

inpakken.  

2. Op het internet zijn allerlei leuke recepten en ideeen te vinden voor vrolijke fruit snacks, 

zoals bijvoorbeeld fruitspiesjes. Laat ook hierbij uw kind weer helpen. Een voorbeeld van 

zo’n website is: https://nl.pinterest.com/LonKallemein/fruit-snacks/ 

3. Gaat het om de textuur van het fruit en de groente? Een smoothie kan dan de oplossing zijn!  

Reminder Sinterklaas versieravond (Nog niet genoeg ouders) 
Beste ouders,  

Sinterklaas is er nog niet, maar toch zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen van het 

grote feest. Ook dit jaar zou het weer heel leuk zijn als ouders mee willen helpen om de 

school mooi aan te kleden zodat het er weer gezellig uitziet. Dit willen we doen op dinsdag 

15 november vanaf 19.30 uur.  

Mocht je het leuk vinden om te komen helpen, dan kun je je aanmelden via 

activiteiten.startbaan@salto-eindhoven.nl 

Met vriendelijke groet, 

https://www.leukerecepten.nl/?s=pompoen
https://nl.pinterest.com/LonKallemein/fruit-snacks/
mailto:activiteiten.startbaan@salto-eindhoven.nl


Activiteitencommissie 
Danique, Femke M, Nina, Sabine en Anouk 

 
 
Alvast een fijn weekend gewenst 
 
Team St@rtbaan 


