
 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

Afgelopen weekend was daar Sinterklaas weer! En ook de St@rtbaan hebben zijn pieten aangedaan. 

Reporter Deb is flink op onderzoek uit want er gebeuren weer rare dingen. Wilt u ook alle verhalen 

volgen, like ons dan op facebook of Instagram en blijf op de hoogte! 

Kalender 
23 november Crea groepen 4-5-6 

24 november Groepen 3-4 gaan op bezoek bij het kasteel van Sinterklaas in Helmond 

25 november 
Voorstelling door studenten van Summa pedagogisch medewerkers voor de 

groepen 1-2 

30 november Crea groepen 7-8 

1 december Start reflectionday 

5 december  Sinterklaasfeest op school 

6 december Studiedag: de kinderen zijn vrij 

 

Versieren school 
Afgelopen dinsdag avond hebben een aantal ouders de evenementencommissie geholpen om de 

school te versieren voor het Sinterklaasfeest. Wat een verrassing was dat voor de kinderen en de 

leerkrachten. De inpakpieten hebben goed hun best gedaan en in overal spullen ingepakt. Het ziet er 

prachtig uit. Bedankt voor uw hulp. 

   

 



Groep 8 wint MediaMasters prijs 
Groep 8 van meester Jeroen heeft meegedaan met Media Masters. De groep is niet alleen de beste 

van Brabant geworden maar zijn ze ook geëindigd op de tweede plek van Nederland. Van harte 

proficiat allemaal! Samen winnen ze een volledig verzorgde dag naar een educatieve escape-room. 

Kleuters op bezoek bij Echt Welschap 
De kleuters hebben vorige week het thema: ‘Wij gaan uit eten’ op een speciale manier geopend met 

een bezoekje aan tapasbar/lunchroom Echt Welschap. De kinderen hebben een kijkje genomen in de 

keuken, de bar en het restaurant zelf. Ze hebben zelfs geoefend om met een groot dienblad te 

lopen. Dank voor alle interessante informatie. We gaan er mooi project van maken. 

 

Nieuws vanuit de Gezonde School!  
Onder het mom van 'laat het mij vooral lekker zelf doen' heeft iedere groep drie kindermessen en 

een nieuwe snijplank gekregen. Op die manier kunnen de kinderen voortaan zélf het schoolfruit 

snijden en de betrokkenheid rondom gezonde voeding wordt vergroot. Ze werken hierbij samen, zijn 

verantwoordelijk én we bevorderen de zelfstandigheid. Daarnaast draagt het ook bij aan een goede 

relatie met voeding. De messen zijn superhandig in gebruik en makkelijk schoon te maken. Op school 

betrekken we de kinderen zo veel mogelijk bij de Gezonde School. Thuis kunt u dit ook doen. Laat 

uw kind(eren) zo veel mogelijk helpen met boodschappen doen, maak samen lijstjes, laat kinderen 

snijden, groenten en fruit wassen of de tafel dekken. Samen afwassen of de vaatwasser in- en 

uitladen zorgt al voor een grotere betrokkenheid. Is uw kind (of zijn bijvoorbeeld broertjes of zusjes) 

nog niet groot genoeg om boven het aanrecht uit te komen? U kunt zelf heel gemakkelijk een 

‘leertoren/learning tower’ maken! Aangezien kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren is 

een leertoren een fijne manier om -jonge-kinderen te betrekken bij het bereiden van maaltijden.   



 

 

Oproep hesjes inleveren voor Reflection Day 
Onze school heeft al jaren het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL) en werkt structureel aan 

verkeersveilig gedrag. In de donkere maanden december en januari doen we met onze school weer 

mee aan Reflection day. 

Leerkrachten geven les over zichtbaar zijn in het verkeer en alle kinderen krijgen een reflecterend 

hesje dat ze kunnen dragen als ze zich in het verkeer begeven.  

Omdat we duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan vinden we het belangrijk dat hesjes van 

vorig jaar, die nog goed zijn, worden hergebruikt. 

Wij willen u vragen om de hesjes vóór vrijdag 25 november in te leveren bij de leerkracht van uw 

kind. Graag de naam van uw kind in het hesje noteren. 

Op donderdag 1 december is de aftrap van Reflection day. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Reflection day 

 

Alvast een fijn weekend, 

Team St@rtbaan 

  


