
 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

Surprise stress of gewoon spanning voor Sinterklaas die aankomende maandag op school langs 

komt. We zien het allemaal voorbijkomen en hebben er super veel zin in! We wensen iedereen heel 

veel plezier toe tijdens deze gezellige dagen!  

Kalender 
5 december Sinterklaasviering op school 

6 december Studiedag: de kinderen zijn vrij vandaag 

9 december Paarse vrijdag 

15 december Kerstcrea alle groepen 

22 december Kerstdiner voor kinderen en ouderborrel onder de hangar 

23 december 12.30 uur start kerstvakantie 

9 januari 2023 Einde kerstvakantie 

 

Schoolfruit  
Vanaf 6 december veranderen de fruit en groente dagen van wo-do-vrijdag naar di-wo-donderdag. 

De leverancier heeft de leveringsdag aangepast. 

Paarse vrijdag 
Door heel het land wordt op 9 december Paarse Vrijdag gevierd. Ook dit jaar willen wij als 

St@rtbaan graag meedoen aan Paarse vrijdag. Hiermee laten we zien dat iedereen bij ons op school 

zichzelf mag zijn en niemand uitgesloten mag worden. Wij willen als school daar deze dag extra bij 

stilstaan. Daarom willen we iedereen vragen om op vrijdag 9 december in het paarse of met een 

paarse touch naar school te komen. We kijken ernaar uit om met iedereen Paarse Vrijdag te vieren.   

 

Halen en brengen 
De momenten van brengen en halen, en dan met name in de ochtenden, zorgen soms voor onveilige 

verkeerssituaties. We willen u hierop attenderen en mocht u iets zien wat echt niet kan kunt u 

melding maken in de Buitenbeter App: BuitenBeter - Snel en makkelijk melden met je Smartphone. 

Werkt in heel Nederland!. Ook vanuit de ouders van de MR wordt u hierin opgeroepen zodat we 

gezamenlijk de omgeving veiliger kunnen maken.  

https://www.buitenbeter.nl/
https://www.buitenbeter.nl/


We merken daarnaast dat kinderen vaker na half 9 binnenkomen en de fietsen ook op plekken 

worden geplaatst waar ze niet horen te staan. Allereerst willen we u vragen om ervoor te zorgen dat 

kinderen echt op tijd op school zijn.  

De plek onder de Hangar is niet voor fietsen en scooters. We maken namelijk gebruik voor enkele 

buitenlessen van die plek en bij het einde van de dag is dat voor ongeveer 12 groepen de 

ophaalplek.   

 

KMR 
De Kinder Medezeggenschaps Raad (KMR) is gekozen door de leerlingen van de groepen 6 en 7. Er is 

echt campagne gevoerd, er zijn presentaties gehouden, verkiezingen gehouden en daaruit zijn 

gekomen: 

- 6A → Kirsten 

- 6B → Isa 

- 6C → Imme 

- 7A → Sem 

- 7B → Dean 

- 7C → Lennart 

We hebben inmiddels al een kick-of meeting gehad waarin we gesproken hebben over wat een KMR 

kan doen. De KMR is op bezoek geweest bij de MR. En vandaag hebben 4 leden van de KMR aan een 

persoon van de gemeente verteld wat ze graag terug zouden willen zien op ons speelplein ter 

verbetering. Kortom een vliegende start en we gaan er een mooie tijd van maken.   



Mededeling van de leerplicht ambtenaar 
Er is ons gevraagd om aan te kondigen dat er controles, steekproefsgewijs, worden uitgevoerd in de 

dagen voorafgaand aan de kerstvakantie. Er wordt dan gecontroleerd of kinderen die niet op school 

zijn, geoorloofd of ongeoorloofd afwezig zijn.  

Bericht van onze Gezonde School Commissie 
Eetmomenten buiten de ochtend snack en lunch om  

Ook bij uitjes, sportdagen, kamp en andere activiteiten willen we leerlingen meegeven dat lekker en 

gezond prima samengaan.  

 

Ook op dit soort dagen geldt de afspraak dat kinderen geen snoep mogen meenemen. Natuurlijk 

zorgt de school wel eens voor een ijsje/snoep/chips. De achterliggende gedacht is: als we het hele 

jaar gezond kiezen, is af en toe samen snoepen geen probleem.  

 

Educatie  

Het team van onze school draagt de visie van de ‘Gezonde school’ zelf ook uit. Ook wij zorgen voor 

een gezonde snack en lunch, want zoals eerder beschreven: Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, 

doet eten. Tevens wordt er aandacht besteed aan gezonde voeding in de lessen.  

Reflection Day 
Ook dit jaar doen we mee aan het Reflection day project. Wat een succes was het om alle kinderen 

zo naar buiten te zien gaan!  

 

Alvast een heel fijn weekend toegewenst, 

Team St@rtbaan 

Bijlage: 

- Programma Zwemweek van de gemeente Eindhoven (Nederlands) 


