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Ouderavonden 
We blikken terug op twee hele prettige ouderavonden. We vonden het fantastisch dat ouders 
zo betrokken waren en fijn om weer een ouderavond te hebben op school! 

 

Terugblik studiedag 15 oktober  
Tijdens de studiedag op 15 oktober is het team druk aan de slag gegaan met een aantal 
thema's: 

 
- Verdieping op het thema executieve functies 

We zijn aan de slag gegaan met de groeimuur. Hoe kunnen we de "taal” van de executieve 
functies in alle groepen zichtbaar maken. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat de nadruk 
blijft liggen op: welke executieve functies beheersen de leerlingen al en hoe kunnen we dit 
verder ontwikkelen? 

 

     

 

 

  - Differentiëren en effectieve tijdsbesteding 
We zijn met het hele team aan de slag gegaan met het kijken naar de roosters. Hoe kunnen 
we de lestijd zo goed mogelijk doelgericht benutten mét voldoende afwisseling voor alle 
leerlingen. De aanpassingen die we hebben gedaan, bevallen nu al heel erg goed.  
 
-Inspiratiesessie kindcentrum de Startbaan 

Als afsluiting van de studiedag hebben we een mooie sessie gehad met de Rachel (de 
regiomanager van SKA) en Onno (een ervaren IKC-directeur). Zij zijn met ons in gesprek 
gegaan over de ontwikkeling naar een kindcentrum. Ze hebben good-practise gedeeld en 
met ons meegedacht. Samen zijn we in gesprek gegaan over het proces, de mogelijkheden 
én vooral de kansen. 



Figuur 1: Menti-meter ingevuld door de teamleden 

 
Terugblik denktank 1 
Maandag 25 oktober hebben we de eerste denktank van dit schooljaar gehad. We hebben 
de ouderavond geëvalueerd, maar ook feedback gekregen op andere punten.   
De volgende feedback punten zijn uit deze avond gekomen:  

• Deze nieuwe vorm van een ouderavond wordt als leuk, verfrissend en inspirerend 

ervaren.  

• Om de ouderbetrokkenheid te verhogen bij activiteiten, moet er nog goed gekeken 

worden naar wat een passend tijdstip is. Wellicht dat de leerlingenraad kan worden 

ingezet om op het plein reminders uit te delen. Maar ook de nieuwe Whatsapp 

groepen van de klassenouders kunnen hier wellicht hulp in bieden.  

• De nieuwe stijl van de nieuwsbrieven wordt als prettig ervaren. Wel is het goed om te 

kijken wat een handig tijdstip is om deze te versturen.  

• Parro wordt nu overzichtelijker gebruikt.  

• Verschillende ouders maken zich zorgen om de verkeersveiligheid rondom de 

school. Denk aan het parkeren en het veilig brengen en ophalen van de kinderen. 

Om dit veiliger te maken is het belangrijk dat de ouders op het plein wachten met het 

ophalen van de kinderen.  

De leerlingenraad is afgelopen week in actie gekomen om ouders te complimenteren met 

een groene duim als ze hun kinderen netjes op het schoolplein komen halen. 

Wij zijn heel erg blij dat ouders meedenken tijdens de denktank. Wij hopen alle ouders een 

keer te zien bij een van onze denktank momenten. Mocht u graag vooraf uw voorkeuren 

aangeven, dan kan dit nog steeds via de volgende link: https://forms.gle/89yfyJ4AfsDjde4u5 

Met de input vanuit deze vragenlijst zullen wij de volgende denktanks inplannen en de 

thema’s bepalen. Informatie hierover zullen wij in de Parro-agenda plaatsen. 

 

https://forms.gle/89yfyJ4AfsDjde4u5


EU-Schoolfruit 
Van 15 november 2021 t/m 22 april 2022 krijgen uw kinderen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. Op woensdag, donderdag en vrijdag. De school doet namelijk 
mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.   

Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te 

eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! 

  

Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen hoeveelheid groente en 

fruit per dag te halen.  Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen 

ontvangen? Schrijf u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via 

www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .  

Op naar een lekker en gezond schooljaar! 

 
Traktaties van jarigen 
Wij zien helaas dat sommige traktaties bestaan uit heel veel snoep en/ of meerdere 
verschillende dingen. Wij willen ouders vragen om bij een verjaardag te kiezen voor een 
gezonde traktatie die bestaat uit een ding. De traktatie hoeft geen vervanging te zijn van de 
pauze-hap, maar is een (feestelijke) aanvulling. 

 
Afscheid Peter 
Na een heleboel jaren hebben we voor de herfstvakantie afscheid genomen van onze hulp-
conciërge Peter. Dit is met een stille trom gebeurd omdat Peter er niet van houdt om in de 
belangstelling te staan en afscheid nemen voor hem ook heel moeilijk is. 

Peter zal een baan gaan krijgen waar hij meer regelmaat en ritme zal vinden, iets waar hij 
heel veel baat bij heeft. We hebben onder het genot van een kopje thee en een heerlijke 

vlaai gedag gezegd en hebben Peter daarna uitgezwaaid. 

 

 
 

Nieuwe collega groep 1-2a 
Na de zomervakantie hebben wij gecommuniceerd op zoek te gaan naar een nieuwe collega 
voor groep 1-2a. Hoewel Dorlien met veel plezier werkt op de Startbaan, is het erg veel in 
combinatie met haar andere werk. Dorlien heeft ervoor gekozen om een andere baan aan te 

nemen en kon daardoor niet meer op de woensdag. Wij hebben een nieuwe collega 
gevonden die vanaf 23 november het onderbouw team komt versterken. Haar naam is Gaby 
en zij zal samen met Sandra groep 1-2a gaan draaien.   

 

http://www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief


Even voorstellen: 

Wat ben ik blij dat ik mezelf mag voorstellen aan jullie, want ik 

heb ontzettend veel zin om te starten bij de Startbaan! Mijn 

naam is Gaby, ik ben 36 jaar oud, getrouwd met Wouter en 

sinds kort moeder van 2 kinderen. De oudste, Silvan, is 6 jaar 

en de jongste, Liam, is nu bijna 2 maanden. Naast voor de klas 

staan schrijf ik boeken en momenteel ben ik druk bezig met 

mijn vierde boek, dat volgend jaar uitgegeven wordt. Ik hoop 

jullie in de loop van de komende weken allemaal persoonlijk te 

spreken, maar bij deze hebben jullie mij al een beetje leren 

kennen! 

 

Groep 1-2 
In de onderbouw zijn we begonnen met het thema ridders en kastelen. De leerlingen leren 
hoe een ridder en jonkvrouw er uitziet en de woorden die daarbij horen. 

De leerlingen zijn bezig met letters en vormen. Ze leren om hun 
naam te herkennen en of te stempelen/ schrijven. De kinderen 

bouwen van de blokken kastelen en in de huishoek wordt er in 
het kasteel ontdekt hoe ridders en jonkvrouwen leven.  

In de klas hebben we een boeven tel-spel gedaan. Want boeven 

waren er helaas in de Middeleeuwen ook.  Waar is er een boef 

ontsnapt? (zie foto)  

Ook hebben de kinderen aan de hand van de stippen op de 

dobbelsteen geleerd om de stippen te tellen en kennis gemaakt met de 

dobbelsteenstructuur. Bij het boevenspel hebben de kinderen het cijfer 5 in structuur gelegd.  

De kinderen hebben ontdekt dat het op deze manier makkelijk is te zien waar er een boef 

ontsnapt is. (waar er een stip weg is).  

 
Groep 3 
Groep 3 heeft alweer veel nieuwe letters geleerd. Lezen in de klas en thuis wordt steeds 

belangrijker, want hoe meer je leest, hoe beter je het kan leren. Naast 
het leren lezen en rekenen, hebben de kinderen van groep 3 ook een 
herfstwandeling gemaakt. Tijdens deze wandeling zijn we diverse 
paddenstoelen tegengekomen. Juf Marjan had ook een app, zodat de 
kinderen konden ontdekken hoe de paddenstoelen heette. Na een 

week te hebben geleerd over de herfst, gaan we nu meer leren over de 
Middeleeuwen. 
 
 
 
 

 



Groep 4/5 
Maandag 25 oktober zijn we gestart met het nieuwe thema van Leskracht, de 
Middeleeuwen. Na een toneelstukje van de leerkrachten hebben we het in de klas gehad 
over kastelen. Wat hoort er allemaal bij een kasteel en hoe was het leven in een kasteel 
tijdens de Middeleeuwen? Daarna zijn we gaan grabbelen in de Regenboogwereldkist en 
hebben de kinderen allerlei voorwerpen bekeken die bij het thema passen. Wat zie ik, waar 
zie ik het, waar is het voor en wat vind ik ervan, zijn vragen die daarbij besproken zijn. In de 

volgende les zijn we aan de slag gegaan met het klooster en de kerk. Veel kinderen wisten 
nog niet wat een klooster is. Aan de hand van een tekst, filmpjes en de woorden op de 
woordmuur zijn we veel te weten gekomen. De komende tijd werken we verder aan dit 
thema. 

 

  
 
Groep 6/7 
Elke woensdag doen we in de groep 4 tot en met 8 een creacircuit! De creatieve opdrachten 
sluiten aan bij het Leskracht thema: de middeleeuwen. Zo wordt er bij juf Jennifer een 
afbeelding gemaakt met mozaïek, bij meester Ruud zijn ze bezig over het ontstaan en 
gebruik van wapens in de middeleeuwen en bij juf Daisy maken ze glas in lood! Na twee 
keer aan de activiteit gewerkt te hebben, draaien de groepen door. Op deze manier doen de 
kinderen alle activiteiten!   
 

 
 
Groep 7/8  
Voorzichtig worden de eerste vragen gesteld over de open dagen van de middelbare scholen. 

De groep 8-ers zijn daar al wel echt mee bezig. Mooi om te zien dat de meesten heel gericht 

bezig zijn om zichzelf te ontwikkelen. Verder is de eerste toets van Engels geweest. Daar zijn 

goede resultaten op gescoord. Het nieuwe thema van Engels gaat over eten en drinken. De 

leerlingen kenden eigenlijk al heel veel Engelse vertalingen van allerlei voedsel en drinken. 

We kwamen er wel achter dat Fish & chips geen vis en chips is! 

Ook zijn we gestart met de kind-gesprekken. Erg prettig om even tijd te hebben om alle 

leerlingen persoonlijk te spreken. 



De leerlingenraad van dit schooljaar: 

 

Even voorstellen geschreven door de leerlingen van de leerlingenraad 

Hallo ik ben Linda, 
Ik ben 12 jaar, ik zit in groep 8. Ik vind deze school leuk omdat iedereen op zijn niveau kan 
werken, erg gezellig en nog veel meer! 
Ik heb veel ideeën zoals: schonere wc´s en fietsen beter in het rek. Ik hoop dat dit een leuk 
jaar wordt! 
 
Hallo ik ben Jesse, 
Ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7. Ik zit bij juf Daisy. De meesters en juffen op de 
Startbaan zijn aardig en behulpzaam. Ik vind spelling, rekenen, gym, crea en geschiedenis 
de leukste vakken. Het leuke van deze school is dat je kan leren op je eigen niveau. Ik hoop 
dat dit een leuk schooljaar wordt! 

 
Hallo ik ben Anissa 
Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 5. En mijn juffen heten juf Leni en juf Jennifer. Het leukste vak 
op school vind ik rekenen, gym en buitenspelen. Ik vind het fijn dat je op je eigen niveau kan 
werken. Ik vind het leuk dat ik in de leerlingenraad zit omdat, ik met lieve kinderen in de 
leerlingenraad zit. 
 
Hallo ik ben Nawar 
Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7. Mijn meester is Ruud. Wat ik leuk vind is spelling en gym. 
Het is fijn om op je eigen niveau te werken. Ik vind het fijn dat iedereen kan concentreren op 
z´n werk. Ik hoop dat het een leuk schooljaar wordt. 
Hoi Ik ben Pip. 

Ik ben 11 jaar oud, ik zit in groep 8 bij meester Ruud. Ik vind het fijn: dat je op je eigen 
niveau kan werken. Mijn ideeën zijn: schonere wc´s, dat de mensen van de leerlingenraad 



helpen met rondleidingen geven en fietsen netjes in de rij. Ik vind het super leuk om in de 
leerlingenraad te zitten, omdat ik ideeën bedenken leuk vind en ik goed met de andere kan 
samenwerken. 
 
Hoi ik ben Faysel en ik ben 9 jaar. Wat ik leuk vind is gym, leskracht en crea. 
Mijn juffen heten juf Jennifer, en Leni. Ik vind het HEEL leuk om in de leerlingenraad te zitten 
omdat je dan hele leuke dingen mag doen. 

 
Hoi ik ben Xavi en ik ben 10 jaar. Mijn juf heet Daisy, ik zit op de Startbaan en zit in groep 6. 
Ik vind het leuk om in leerlingenraad te zitten want dan kan ik dingen bepalen met de 
leraren. Wat ik leuk vind is taal, gym, geschiedenis en buitenspelen natuurlijk ;) Ik vind het 
fijn om op me eigen niveau te werken. Op de startbaan voelen alle leerlingen, leerkrachten 
en ouders voelen zich veilig en sociaal betrokken. Ik vind het fijn dat de meesters en juffen 
zijn heel behulpzaam. 
 
Hallo ik ben Julius. Ik ben 9 jaar, en ik zit bij juf Daisy. Mijn lievelingsvakken zijn gym en 
leskracht. Ik vind het leuk dat je op je eigen niveau kan werken, en dat er leuke leerkrachten 
zijn. Ik vind het leuk dat ik met leuke kinderen in de leerlingenraad zit. 
 

 

  

Deze leerlingen zijn nieuw gestart/ gaan starten: 

Vigo, Cill, Sam, Safouan, Jack, Lucas  

Welkom! Wij wensen jullie een fijne en 

leerzame tijd toe bij ons op school!   

 

Belangrijke data (ook te vinden in de Parro-app) 

12 november Jaarlijkse fietscontrole door verkeerscommissie 

Fiets mee! 

12 november Versieren Sinterklaas 

15 november Groep 1/2 uitje Idea Soest 

17 november Studiedag 2: Alle leerlingen zijn vrij 

23 november Juf Dorlien jarig 

24 november Juf Sabrina jarig 
2 december Sinterklaasviering 

3 december  Opruimen Sinterklaas 

6 december Studiedag 3: Alle leerlingen zijn vrij 

7 december Versieren Kerst 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 6 december. 


