
 

Beste Ouder(s)/verzorger(s), 

Afgelopen periode hebben we als school een geweldige muzikale sprong voorwaarts gemaakt. 
Koning is muziek is langs geweest en de kinderen van groep 3 hebben leren drummen (de hele 
school mocht meegenieten). En de komende tijd staat er weer genoeg op de agenda. Ook zullen er 
kinderen van de St@rtbaan meedoen met de schoolzwemkampioenschappen en zijn we met veel 
kinderen vertegenwoordig op het schaaktoernooi. Zet ‘m op!!  

Kalender 
24 maart Oeverzwaluwproject werkdag groep 6 
27 maart Lentepad groep 1-2 Kameleons en Rupsen 
29 maart Lentepad groep 1-2 Zeepaardjes, Eendjes en Lieveheersbeestjes 
30 maart Theoretisch verkeersexamen groep 7 
31 maart Studiedag: de kinderen zijn vrij 
5 april Crea groep 7-8 
6 april Koning is muziek: groep 4 
10 april 2e Paasdag: kinderen zijn vrij 

 

Wandelvierdaagse (bericht van de organisatie) 
“Ik heb een potje met vet……..” Ja ja, daar zijn we weer: ‘Wandel Vierdaagse Meerhoven’  

Vier avonden achter elkaar gezellig wandelen met jouw vriendjes én vriendinnetjes. Samen 
zingen, lachen én heerlijk een stukje door Meerhoven kuieren. Hoe leuk en gezellig is dat. En 
niet alleen jij…..je ouders kunnen ook gewoon gezellig meelopen.  

Doe mee! Maandag 29 mei (2e Pinksterdag) t/m Donderdag 1 juni 2023, elke avond is de 
start om 18.30 uur bij Mrs. Park. Vanaf 18.00 uur is de inloop. De routes zijn gemiddeld 5km 
per avond en worden begeleid door vrijwilligers.  

Meer informatie, de voorwaarden én inschrijvingen ga naar: www.meerhovenwandelt.nl 
(19 mei sluit de online inschrijving) 

Te laat komen en parkeren bij Welschap 
De school start om 08.30 stipt. We zien echter dat veel kinderen later binnenkomen, van kleuters tot 
groep 8. Zorg er alstublieft voor dat uw zoon/dochter op tijd op school is zodat de klas goed kan 
starten. De komende periode zal hier ook meer op gecontroleerd worden.  

Daarnaast geeft praktijk Welschap aan dat er vaak “even” geparkeerd wordt op hun parkeerterrein 
en er daardoor patiënten die slecht ter been zijn niet kunnen parkeren. Dat terrein dient niet te 
worden gebruikt bij het brengen en halen van uw kind(eren).  Gebruik alleen officiële 
parkeerplaatsen rondom het gebouw of de Q-Park garage.  

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.meerhovenwandelt.nl%2F&data=05%7C01%7Cbernardette.vangemert%40salto-eindhoven.nl%7C31a0e9e6f2fa4384772608db23b86d4f%7C7e212d0b42a1409a9b1e55878ce03698%7C1%7C0%7C638143047241363132%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Pmx5Vfwiz%2B1BX%2Fxd%2B7afRwQUu1RsObT7HGhiBbOKATo%3D&reserved=0


Wist u dat…  
Wist u dat de leesprestaties van kinderen enorm vooruitgaan als zij elke dag 15 minuten lezen? Dat 
blijkt uit een initiatief van uitgeverij Zwijsen.   
  
Kinderen die een kwartier per dag lezen, lezen wel 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat 
en (technische) leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten 
ze ook hun wereld. 

 

 

 

Veel leesplezier!  

Oproep ouders gezocht voor de bibliotheek.  
Word jij ook blij bij de gedachte kinderen te kunnen helpen bij het uitzoeken van een 
mooi leesboek en hen te motiveren bij het lezen? Heb jij affiniteit met kinderboeken en 
heb jij nog enkele uurtjes vrij voor zinvol vrijwilligerswerk? 
 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
De Startbaan is op zoek naar enthousiaste ouders, die mee willen helpen in de 
schoolbibliotheek. Samen gaan we er dan voor zorgen dat de bibliotheek zoveel mogelijk 
toegankelijk is onder schooltijd, maar ook na schooltijd.  
 
Wat zijn de taken: 

- Leerlingen helpen en motiveren bij het uitkiezen van een kinderboek 
- Werken met het uitleensysteem van de bibliotheek 
- Zorgen voor orde en rust in de bibliotheek 
- Het netjes houden van de bibliotheek 
- Een aantal uur in de week aanwezig zijn in de bibliotheek (uiteraard dagen en uren in 

overleg) 



 
Wat bieden wij jou: 

- Een pasje waarmee je boeken kunt lenen uit onze schoolbieb 
- Heel veel inspiratie rondom kinderboeken en hulp vanuit de mediacoach van de 

bibliotheek Eindhoven in hoe jij kinderen op een goede manier kunt adviseren 
 
Voor meer informatie óf als je je wilt aanmelden, loop na schooltijd even binnen bij juf 
Miriam, groep 8a. Natuurlijk kun je ook een mail sturen: miriam.meijer@salto-eindhoven.nl 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bijlagen 

- Jeugdconcert Harmonie (NL & ENG) 
- Kindervakantieweek (NL & ENG) 

 

Fijn weekend alvast, 

Team St@rtbaan 

mailto:miriam.meijer@salto-eindhoven.nl
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