
 

 

Beste Ouders/verzorgers, 

De griep heeft bij de kinderen en de collega’s flink om zich heen gegrepen maar we zien wel dat we 
in de staart van de golf zitten. Hieronder vindt u de mededelingen en de kalender voor de komende 
periode.  

Kalender 
6 februari Groep 5 van Abbemuseum 

Groep 8 adviesgesprekken (in deze week) 
8 februari Crea groep 4-5-6 
9 februari Groepen 3-4; kinderboekenschrijver Jacques Vriens op school 
10 februari Laatste dag schoolfruit vanuit school 
13 februari Carnavalsweek op de Startbaan 
15 februari Crea groepen 7-8 
16 februari Rapporten gaan mee naar huis 

Voorstelling Circus voor ouders door kleutergroepen 
17 februari Carnavalsochtend 

School uit om 12.30 uur 
20-24 februari Carnavalsvakantie 

 

Schoolfruit 
Als gezonde school zijn wij iedere keer weer super blij dat we ingeloot worden voor het nationale 
schoolfruit programma. Maanden lang ontvangen alle kinderen 3 keer per week gevarieerd fruit. Wij 
vinden het dan ook jammer dat dit niet een heel schooljaar lang georganiseerd wordt.  

Aan u allen let op: per 13 februari weer 5 dagen per week fruit meegeven aan uw kind(eren) 

Verkeersveiligheid 
Gelukkig gaat het meestal goed maar bij het brengen en ophalen vragen we aan u: 

- Extra alert te zijn voor de busbaan maar vooral het fietspad waarop brommers, scooters en 
snelle fietsers in de ochtend voorbij komen 

- Daarnaast is het zo dat sommige ouders de kinderen met de auto naar school brengen. 
Parkeer uw auto, ook al is het maar voor even, alleen op de daarvoor bestemde plekken 
zodat er geen onveilige situaties ontstaan.  

Dank voor het samen een veiligere plek maken van onze omgeving! 

 

 



Verloren spullen 
Af en toe blijkt dat kinderen spullen op school verliezen. Wanneer gevonden spullen binnengebracht 
worden, gaan de grotere spullen, zoals schooltassen en kledingstukken, in de gevonden 
voorwerpenmand in de hal naast de grote trap. De kleinere items, zoals fietssleutels of accessoires, 
liggen bij de conciërge.  

We hebben we enkele tips voor u: 

• Geef uw kind geen waardevolle spullen mee naar school.  
• Bespreek thuis met uw kind dat het altijd een goed idee is om na de pauze of gymles nog 

eens achterom te kijken of het kind misschien iets heeft laten liggen.  
• Voorzie voorwerpen van voor- en achternaam. 

Armoede  
Van een afstandje lijkt alles okay, een goede baan, mooie auto en een mooi huis en de laatste tijd 
zijn de meeste lonen toch ook gestegen?! Toch is het zo dat er gezinnen zijn die moeite hebben om 
rond te komen. Dit wordt vaak niet bespreekbaar gemaakt maar impact heeft het altijd en op alle 
gezinsleden. Niemand weet wat er precies achter een voordeur afspeelt. 

Op de St@rtbaan faciliteren we aan alle collega’s dat zij anoniem met een budgetcoach kunnen 
praten of andere hulp mogen inschakelen. Ook staat de deur van de directie altijd open om in 
vertrouwen te kijken naar mogelijkheden.  

Wij willen er niet alleen zijn voor onze collega’s maar ook u attenderen op de mogelijkheden. We 
weten dat hier een taboe kan heersen, ongeacht culturele achtergrond! De praktijk wijst uit dat 
wanneer u snel aan de bel trekt, vele uitdagingen preventief opgepakt kunnen worden.  

In Nederland is een bekende organisatie www.leergeld.nl:  

In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen aan 
activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn omdat er niet genoeg geld is. Onze 
missie is: Alle kinderen mogen meedoen! Want nu meedoen is straks meetellen! 

Wij helpen kinderen uit gezinnen met geldzorgen in Nederland. Onze 111 lokale Leergeldstichtingen 
zorgen ervoor dat deze kinderen in Nederland dezelfde kansen hebben als leeftijdsgenoten. Zo helpen 
we bijvoorbeeld met schoolspullen, een laptop, een fiets, zwemles, sport, muziekles of een 
verjaardagspakket. Ouders kunnen zo het beste aan hun kind geven, en elk kind kan meedoen! 

De stichting Hulp bij Armoede geeft meer gerichte antwoorden op specifieke hulpvragen: 

U bent niet alleen. Ruim 1 miljoen Nederlanders, met een uitkering of inkomen uit werk, hebben 
moeite hun rekeningen te betalen. Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is ook 
hier armoede. Maar wat is armoede? Er zijn in Nederland vele lokale organisaties actief die hulp 
kunnen bieden, ook bij u in de buurt. 

 

 

 

 

http://www.leergeld.nl/
https://www.hulpbijarmoede.nl/
https://www.hulpbijarmoede.nl/armoede-nederland


Leesmotivatie tip van onze Leesmotivator Juf Miriam 
Ga je voorlezen? Geef voordat je voorleest een leesvraag aan de kinderen mee. Bijvoorbeeld:  

• Hoe zou de hoofdpersoon eruit zien?  
• Wat voor karakter zou de hoofdpersoon hebben?  
• Welk karakter in de tekst vind jij het interessantst/leukst en waarom?  
• Welk woord in de tekst vond je mooi/moeilijk?  
• Viel je iets op in de tekst?  
• Wat vond je het allerleukste stukje/wat vond je het allersaaiste stukje?  

 
Je hebt na het voorlezen een makkelijke ingang om met de kinderen in gesprek te gaan over het 
boek. 

Lezen hoeft niet perse in het Nederlands, juist ook het lezen in de moedertaal draagt bij aan het 
bevorderen van lezen in het Nederlands! 

 

 

Fijn weekend alvast, 

 

Team St@rtbaan 

 

 

  

  



Bijlage: Vervolg Star Class op De St@rtbaan             
Vanaf 3 maart biedt Enthousiasment een productiecursus aan die erop gericht is om samen met de 
kinderen te komen tot een korte theatervoorstelling die aan het einde van de cursus aan ouders, 
vrienden en bekenden getoond wordt. De voorstelling wordt op maat geschreven vanuit de 
ideeën van deelnemende kinderen.  

Hieronder even alles op een rijtje m.b.t. deze productiecursus :  

  Data en tijden  

Locatie :  

basisschool De St@rtbaan       

Data :  

3 maart (inventarisatie ideeën kinderen voor schrijven script) 

10 maart, 17 maart, 24 maart, 7 april, 14 april 

21 april, 12 mei, 26 mei, 9 juni (repetities) 

23 juni (voorstelling) 

Tijd :  

14:45 tot 15:45 (kinderen worden vanaf 14:30 opgevangen) 

Cursusprijs :  

€ 134,50    

Voor meer info kunt u altijd bellen met 040-2572410 of mailen naar info@enthousiasment.nl. 
Indien u uw kind in wil schrijven dan ook graag even mailen naar info@enthousiasment.nl.  U 
ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijvingsmail. Uw kind krijgt op school ook nog de 
papieren flyer mee. U kunt deze ook gebruiken voor de inschrijving door het strookje uit de flyer 
in te vullen, te fotograferen en terug te mailen. U mag het strookje ook per post sturen naar : 

Enthousiasment  

Hulst 11  

5662 TC Geldrop   
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