
 

Beste Ouder(s)/verzorger(s), 

De rapportgesprekken zijn geweest en de eerste twee weken na de carnavalsvakantie zitten er weer 
op. Het weer is regenachtig maar dat weerhoud ons niet van het vele buitenspelen. Een kleine tip, 
geef uw kinderen gemakkelijke kleding mee want spelen op het veld is nu eenmaal modderig en heel 
leuk!  

Kalender 
10 maart Groep 6: uitleg oeverzwaluwproject 
13 maart Groep 7: bezoek Kamp Vught (afsluiting project WO 2) 
15 maart Groep 3: Drum je vrij? 

Groep 7-8: Crea 
8.30 uur Ouderkamer: vragen over opvoeding in de teamkamer 

16 maart Groep 4: Koning is muziek 
20 maart  Groep 8: lentekriebels 

Voor ouders: GGD info zorgsysteem op tribune van school 
21 maart  Ouderkamer 
22 maart Groep 7 Fietskeuring 2  

Groep 4-5-6: Crea 
Groep 3: Drum je vrij! 

23 maart  Groep 4: koning is muziek 
24 maart Groep 6: Oeverzwaluwproject werkdag 

 

Hoofdluis 
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Helaas kan iedereen luizen oplopen. Op plaatsen 
waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de andere 
persoon overgebracht worden. De school is, ongewild, zo’n plaats. 
 
Wij zijn van mening dat zowel school, als ouders verantwoordelijkheid dragen voor de bestrijding 
van hoofdluis. 
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo 
nodig te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen 
te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij hardnekkige 
klachten kan de school mogelijk besluiten dat uw kind thuis moet blijven tot de klachten helemaal 
verdwenen zijn. 
 
Om besmettingen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we als school de gewoonte om na iedere 
vakantie alle kinderen te controleren op hoofdluis. Dit gebeurt door onze zogenaamde 
luizenpluisouders, waarvan er in elke groep een aantal aanwezig zijn. Dit is natuurlijk erg prettig voor 
zowel alle kinderen, leerkrachten en voor u als ouders. Echter merken wij, dat in diverse groepen het 
lastig is om luizenpluisouders te vinden. In groepen waar geen luizenpluisouders meer aanwezig zijn, 



verwachten wij daarom dat ouders zelf regelmatig controleren op luizen en eventueel maatregelen 
nemen. Mocht er in de groep van uw kind geen controle meer plaatvinden, dan zult u dit vernemen 
via een bericht van de leerkracht.  
 
Mocht u vragen hebben over het luizenpluizen op onze school, verwijzen we u graag naar het 
luizenprotocol op onze website. 
 
Ouderkamer/ parentlounge 
Vol enthousiasme zijn we als I-St@rt en St@rtbaan van start gegaan met onze Parent Lounge in 
samenwerking met Omnia. 
We waren erg tevreden over de betrokkenheid en opkomst van ouders.  
Helaas viel de kwaliteit van het programma tegen en hadden wij als school andere verwachting.  
Om deze reden gaan wij op zoek naar een andere partner en de koffieochtenden anders inrichten.  
U hoort zo snel mogelijk van ons zodra we weer van start gaan. 

Hopelijk bent u dan weer van de partij! 
 
Drum je vrij! voor de groepen 3 
Tijdens de lessen van Drum je vrij! luisteren de kinderen naar en spelen muziek uit verschillende 
continenten. Er wordt aandacht besteed aan het aanleren van de basisvaardigheden van het muziek 
maken. In blokken van 45 minuten (op 4 verschillende lesdagen per school) wordt de 
slagwerkcultuur van drie continenten doorgenomen: Azië, Afrika en Zuid Amerika.   

Bericht van de MR (vergadering 28-2) 
In deze vergadering is gesproken over het leerlingentevredenheidsonderzoek dat binnen de 
St@rtbaan onder leerlingen van groepen 6,7 en 8 is afgenomen, met mooi resultaat: een 8.0. 
Resultaten zijn voor iedereen openbaar via https://scholenopdekaart.nl/. Stan heeft ook de 
financiën van de school toegelicht en het concept vakantierooster. Daarnaast is de tussenevaluatie 
van schooljaar 2022-2023 uitgebreid behandeld, welke is opgesteld n.a.v. de studiedag van 6-12-
2022.  Tenslotte is de MR geïnformeerd over de activiteiten van de KMR: zij zijn alle klassen langs 
geweest om zich voor te stellen en hun ideeënbus te promoten. De vergadering is besloten met het 
bespreken van de nieuwe jaarkalender van de MR. 

Thuistaaldag 
Afgelopen week hebben de kinderen in de groepen gepraat over de verschillende talen die thuis 
gesproken worden. Wat worden er toch veel verschillende talen gesproken door de kinderen op 
school. Er is ‘goedemorgen’ gezegd in verschillende talen en er zijn liedjes gezongen. We hebben 
naar de vlaggen gekeken en bijzonderheden besproken. Op de deuren van de groepen hangen de 
vlaggen. Misschien zit er wel iemand in een andere groep die hetzelfde praat als jij? 

 

 

 

 

 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fscholenopdekaart.nl%2Fbasisscholen%2Feindhoven%2F5931%2Fsalto-basisschool-de-startbaan%2Ftevredenheid%2F&data=05%7C01%7Croos.vanbergen%40salto-eindhoven.nl%7C2afb76b1f38a444c3cde08db1a3486f4%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C638132585133726455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9gHG9cWXRGz2P1ktwuvPcHZ8MwQ0zg%2FTnKLKz7b3%2FGc%3D&reserved=0


Gefeliciteerd, we zijn wederom een Gezonde school! 
Onze school heeft -wederom- het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School 
laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. 
Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! 

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én 
hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij 
belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en 
minder schooluitval. 

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor de themacertificaten voeding, welbevinden en 
bewegen & sport.  

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over 
(het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl. 

GGD info-ochtend (gericht op internationale ouders maar iedereen is welkom) 
On Monday March 20th our partners from the GGD will be giving a free information session for all 
parents of Salto School De St@rtbaan and I-St@rt (in English).  

We would love to invite you to hear their information regarding the health care system in The 
Netherlands, information about what they do and for which things you may contact the GGD. As we 
work very closely with the GGD, we hope to have many parents come and join us for this informative 
morning.  

It’s very likely that a lot of you will come in contact with the GGD as we very often refer children to 
them and ask for advice. Also, all children in groups 2 and groups 7 are called in to their offices 
annually (in the whole country).  

Please sign up for this session by e-mailing: natascha.zijderveld@salto-eindhoven.nl. Please state 
your full name, the name of your child and which school (St@rtbaan or I-St@rt) your child is in.  

Space is limited, so first come, first serve.  

The information session will be free and take place on Monday March 20th  in our team room, from 
8:30-9:30. 

See you all then! 

Schoolzwemkampioenschappen 
Beste ouders, 

De officiële inschrijving voor de Eindhovense schoolzwemkampioenschappen is inmiddels gesloten, 
maar er zijn nog genoeg plaatsen vrij. Dus als kinderen nog mee willen doen dan kunnen ze nog 
steeds inschrijven via het inschrijfformulier op https://www.psvzwemmen.nl/ESZK/ or door een mail 
te sturen naar eszk@psvzwemmen.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Piet de Louw 

Fijn weekend, 

Team St@rtbaan 

http://www.gezondeschool.nl/
mailto:natascha.zijderveld@salto-eindhoven.nl
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.psvzwemmen.nl%2FESZK%2F&data=05%7C01%7Cinfo.startbaan%40salto-eindhoven.nl%7C346a4c42917f4d13477a08db1e57ec42%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C1%7C638137135195725458%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=mXeYN70UtCLNokSyhP3dKKrNBf86I5KzZPUrGapjWbk%3D&reserved=0
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