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Vanuit de directie
Fijne start
We hebben de afgelopen week enorm genoten van de fijne start van het schooljaar.
Er waren veel blije gezichten, maar natuurlijk soms ook nog wat spanning.
Er was rust in de school, er hing een fijne sfeer en er waren al veel leuke en
leerzame momenten in alle klassen.

Nieuwsbrieven
Dit is de eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Iedere periode zal u een nieuwsbrief
ontvangen met nieuws vanuit de hele school. De volgende nieuwsbrief komt in de
week van 4 oktober. Mocht u ideeën en/of wensen hebben ten aanzien van de
inhoud van de nieuwsbrief horen wij die graag. Mail naar:
directie@destartbaansoesterberg.nl

Vacature in de onderbouw
Wij willen u in deze nieuwsbrief informeren over een ontwikkeling in groep 1/2a.
Dorlien heeft in de zomervakantie besloten om een baan op een andere school te
accepteren. Hierdoor zal zij alleen op donderdag en vrijdag voor de groep staan (in
plaats van ook op de woensdag).
Gezien de beperkte tijd en het lerarentekort zijn wij er nog niet in geslaagd zijn om
iemand anders aan te nemen. Voor nu hebben we een interne oplossing voor de
woensdag. Om te zorgen voor zoveel mogelijk rust draait Lotte op woensdagochtend
groep 1. Groep 2/3 gaat samen met Sabrina/ Angela/Eva groepsdoorbrekend
werken. Zolang de vacature nog niet vervuld is, zal Eva extra werken op woensdag.
Daar zijn wij heel erg blij mee!
Inmiddels staat de vacature op diverse plaatsen online en gaan wij deze ook delen
op social media. Voel u vrij om ook te delen!
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We stellen u voor aan…
Juliëtte
Beste allemaal,
Eindelijk was het zo ver…. Na de ontmoeting en fijne startdagen met het team in de
laatste week van de zomervakantie mocht ik vorige week maandag een flink aantal
ouders/ verzorgers en de kinderen van de Startbaan ontmoeten. Heel fijn om te
ervaren dat de fijne, betrokken sfeer die ik reeds had geproefd bij het team ook
aanwezig was bij de start van het schooljaar! Zo na week 1 ervaar ik de school als
een fijne, rustige plek waar iedereen graag en veel leert en elkaar kent en plezier
heeft!
Aan het einde van vorig schooljaar hebben Leni en ik onszelf natuurlijk al even kort
voorgesteld middels een video maar aangezien we helaas de informatieavond nog
even moeten uitstellen dacht ik toch de kans te grijpen en mij in deze eerste
nieuwsbrief nog nader voor te stellen.
Ik ben Juliëtte Bitter, 44 jaar jong, partner van Daan en trotse moeder van 3 kinderen.
Onze dochter van 12 is net gestart op de middelbare school (heel spannend voor
haar en ons). Onze 2 jongens zitten nog in groep 1 en 2. Wij zijn allemaal gek op de
buitenlucht. Kamperen, struinen door het bos, lekker fietsen wat was het genieten in
de zomervakantie! Zelf lees ik graag en rij ik paard en motor.
Direct na de Havo ben ik met de PABO opleiding begonnen in Utrecht die ik versneld
heb afgerond. Ik kreeg een mooie baan aangeboden bij mijn oude stageschool in
Overvecht waar ik met veel plezier als juf ben gestart. Al snel merkte ik leergierig en
nieuwsgierig te zijn naar andere soorten van basisonderwijs en heb ik de studie
Speciaal Onderwijs en Interne Begeleiding gedaan. Na 10 jaar als juf en diverse
andere rollen en functies kreeg ik de kans om het schoolleiderschap te leren kennen
en een kans te geven. Tot op de dag van vandaag heb ik er geen spijt van deze kans
te hebben gegrepen en kijk ik uit naar het nog mooier en beter maken van de
Startbaan voor kinderen samen met Leni, het team, de kinderen en natuurlijk jullie als
betrokken ouders en/of verzorgers.
Leni is jullie eerste aanspreekpunt, maar voel je vrij om nader kennis te maken in de
komende periode. Ik zal vooral op de maandag en vrijdag aanwezig zijn en probeer
er in mijn agenda voor te zorgen dat ik bij het uitgaan van de school op het plein
ben. De komende weken zal ik van alles gaan doen om de school zo goed mogelijk
te leren kennen en de mooie ontwikkelingen en visie die is neergezet voor de
toekomst met elkaar verder vorm te geven. Mocht u mij willen mailen kan u
hiervoor j.bitter@stev.nl gebruiken.
Ik hoop dat we er met elkaar een fijn schooljaar van gaan maken en u
snel live in het gebouw met z’n allen te mogen ontvangen!
Hartelijke groet
Juliëtte Bitter
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Marjan
Mijn naam is Marjan en ik ben derdejaars pabo student aan de
Hogeschool Utrecht. Ik ga stagelopen in groep 3 bij Angela op de
maandag en dinsdag. Samen met Angela ga ik mijn uiterste best doen
om de kinderen (nog beter) te leren lezen, schrijven, rekenen en nog
veel meer. Ik kijk uit naar een leerzaam jaar,waarin ik zelf ook een
hoop mag leren en ervaren.

Lena
Hallo, ik ben Lena (17 jaar) en ik loop sinds dit schooljaar stage bij de
Startbaan. Ik zit op MBO Amersfoort en doe daar de opleiding
onderwijsassistent. Op de maandag, dinsdag en woensdag ben ik
aanwezig in groep 1/2b samen met Sabrina en Eva. In mijn vrije tijd zit
ik op atletiek en ik vind het leuk om te koken. Ik heb super veel zin in dit
schooljaar en ik ben van plan om veel te gaan leren!

Amena
Hallo, mijn naam is Amena Al Rshidat. Ik ben 18 jaar en ik woon in
Soest. Ik kom uit Syrië, een ik woon sinds 2014 in Nederland. Ik
studeer nu op ROC midden Nederland en doe de opleiding Helpend
zorg en welzijn niveau 2.Het komende halfjaar loop ik op maandag en
dinsdag stage op de startbaan in groep 1/2 A.
Ik hoop op een leuke en gezellige stage.

Vanuit de groepen
1/2a
Groep 1/2a heeft een fijne eerste startweek op school gehad.
De kinderen hebben elkaar en de regels op school leren kennen.
Ook hebben de kinderen al een aantal werkopdrachten gedaan en de hoeken leren
kennen.
De juffen zijn heel blij met deze leuke en enthousiaste groep en
het groepsdoorbroken werken is een feestje!
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1-2b
Nel Muizenpluis is met haar jongen bij ons in de klas komen
wonen! Tien muizen hebben een prachtig huisje in de
bouwhoek gekregen. De kinderen bedachten dat we op de
kast het beste nog een slaapkamer kunnen maken, zodat
we elke ochtend kunnen tellen of alle muizen er nog zijn.
Ook moest de juf niet vergeten de ramen dicht te doen en
de deur op slot te draaien zodat er geen poes naar binnen
kan sluipen. We zijn heel benieuwd welke avonturen we
gaan beleven met Nel en haar kroost.

Groep 3
Voor de meeste kinderen was het even wennen in groep 3. Aan een hoge tafel zitten,
een eigen tas met spulletjes en werken in echte schriftjes. Maar wat hebben ze hard
gewerkt de eerste week. De kinderen hebben de eerste letters leren lezen, geleerd
hoe je een wisbordje gebruikt, letters leren schrijven en al geteld in sprongen van 2.
Dit schooljaar gaan we nog veel meer letters/woorden leren lezen en schrijven. Maar
ook gaan we leren rekenen tot 20. Daarnaast leren we met de Kwinklessen goed hoe
we met elkaar om kunnen gaan. We gaan er een super jaar van maken. En als aftrap
hebben we al een mooi bijtje gekleurd voor op de deur, want alle kinderen uit groep 3
horen bij elkaar en we zoemen het jaar door.

Groep 4/5
We zijn het schooljaar lekker gestart met kennismaken en dat was best spannend,
maar inmiddels kennen we elkaar al best goed. We zijn deze week al begonnen met
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onze portfolio's voor dit schooljaar. Tijdens de startgesprekken zullen we hier meer
van laten zien!

In groep 6/7 hebben we een start gemaakt met de verjaardagskalender. Dit jaar
maken we de kalender in Minion thema!

Groep 7/8
Afgelopen week zijn we weer gestart met gymmen in de Banninghal.
Fijn om te zien dat er netjes gefietst wordt en dat iedereen zijn spullen al bij zich
had.
We zijn begonnen met verschillende vormen van estafette, waarbij er goed
samengewerkt moest worden. Nou, dat konden heel veel leerlingen al hartstikke
goed. Voor de opdracht een plan maken en daarna gezamenlijk uitvoeren.
Mooi dat we weer 'gewoon' mogen gymmen, want dat heeft natuurlijk nog veel langer
stilgelegen vorig schooljaar.
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Nieuwe leerlingen

Deze leerlingen zijn nieuw gestart:
Luuk, Bram, Sunny, Odin, Cas, Jaimy,
Kasper, Aste, Sem, Taam, Jack en
Boris.

Welkom! Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!
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