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Nieuwsbrief 

Openbare basisschool de Startbaan 

 06-10-2021 

EU-Schoolfruit 
Ook dit schooljaar mogen wij weer gebruik maken van het EU-schoolfruit en -groente 
programma. We krijgen 20 weken lang 3 porties gratis groente en fruit voor de hele 
school geleverd! We starten hiermee in week 46 en het loopt door t/m week 16 in 
2022. 

 
Ouderavonden 
In de eerste nieuwsbrief hebben we aangekondigd dat we de nieuwe maatregelen 
zouden afwachten voorafgaand aan het plannen van een ouderavond. Met zicht op 
de nieuwe maatregelen hebben we een plan gemaakt. We willen hierbij geen 
gebruik maken van de corona-checkapp, maar wel voldoende afstand tussen de 
ouders waarborgen. Daarom hebben we gekozen voor 2 verschillende avonden: 
Woensdag 13 oktober voor groep 4 t/m 8 
Donderdag 14 oktober voor groep 1 t/m 3 
Beide avonden zien wij u allen graag om 19:30 uur (Inloop vanaf 19:20 uur) 

 
Fietsen is Fun 
Dinsdag 5 oktober hadden we een programma van de ANWB “Fietsen is Fun” voor 
de groepen 6, 7 en 8. Eerst kregen de leerlingen een les in de klas en vervolgens 
konden ze buiten op het schoolplein een parcours fietsen. Er werd geoefend in 
slalom, over een brug fietsen van touw en matten en over een wip fietsen. Extra 
aandacht was er voor je hand uitsteken als je een bocht maakt en achteromkijken 
als je afslaat. Het was echt “Fun” om dit te doen. 
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Dag van de leraar 
Bedankt voor alle complimenten en kaartjes!  

 
Denktank 
Vorig schooljaar zijn wij begonnen met denktanks. Sessies waarin u als ouder met 
ons mee kan denken over verschillende thema's. Maandag 25 oktober is de eerste 
denktank van dit schooljaar. Deze denktank zal online plaatsvinden. Opgeven kan 
via Parro. Wij willen alle ouders vragen om voor 15 oktober dit formulier in te vullen 
met vragen over de denktank, zodat wij ons optimaal kunnen voorbereiden.  

Voorafgaand aan iedere denktank zullen wij vermelden welke thema's aan bod gaan 

komen.  

 
Mama café 
Iedere woensdag om 9:00 uur is er een mama café bij ons in het gebouw. Zij maken 
gebruik van de achterste lokalen (de ruimte van de Pruttelpot). Hier kunnen alle 
moeders met kinderen tot vier jaar samen met de kinderen spelen en natuurlijk ook 
leren van de andere moeders.  

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 
Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten of iets aan kunst en cultuur te 
laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur 
betaalt de contributie/ het lesgeld en eventueel de benodigde attributen. Zo kunnen 
ook kinderen uit gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een sportclub of een 
dans, muziek, kunst – of theaterschool. 
 
Hoe werkt het? 

Je kunt als ouder/ verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds 

Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, dat is Saskia 

van de administratie bij ons op school. Zij kent de spelregels en weet of je kind in 

aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie 

weken sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Vul dan alvast de ouderkaart 

in op de website van Jeugdfonds of vraag het formulier op bij de administratie of 

leerkracht van je kind (eren). 

 

Wat is het bedrag? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de 

contributie / het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de 

aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald. Je 

ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij 

een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  

https://forms.gle/eB3dBJkV2es4NmBA9
https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/
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Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur?  

www.jeugdfondssportencultuur.nl 

 
Start Ska kinderopvang in Soesterberg 
Ben je op zoek naar kinderopvang en wil je zeker zijn van je plek op kindcentrum de 
Startbaan? Vanaf januari 2022 zijn kinderen van harte welkom. Wij kijken hier enorm 
naar uit! Meld je aan op de website [https://www.ska.nl/locaties/de-startbaan/] of bel 
één van onze klantadviseurs via 033 470 13 03. We bieden een speelleergroep voor 
peuters en buitenschoolse opvang. Bij voldoende aanmeldingen, is voorschoolse 
opvang ook mogelijk. Ben je op zoek naar hele dag opvang voor je peuter laat dit 
dan ook aan ons weten, we kunnen dan samen kijken naar de mogelijkheden. 

 

Vanuit de MR 
 

De medezeggenschapsraad (MR) 
Onze school heeft al jaren een MR, maar dit is het eerste schooljaar dat de MR 
alleen meedenkt en beslist over schoolzaken voor De Startbaan (voorheen deelden 
we namelijk een MR met de PWA). De MR bestaat uit een enthousiaste personeels- 
en oudergeleding en in totaal zijn er 4 leden: Ruud van Middelaar en Eva de Man 
namens het personeel, Daan Schilperoort en Carine Besamusca namens de ouders. 
Daarnaast sluit Sandy Lobenstein ook altijd aan, aangezien zij namens De Startbaan 
in de GMR zit. 

Wij denken en beslissen mee over schoolzaken en leveren een bijdrage aan de 

kwaliteit van het onderwijs van De Startbaan. Minimaal zes keer per jaar overleggen 
wij met de directie over zaken als de kwaliteit van het onderwijs, organisatie, 
besteding van geld, formatie (aantal leerkrachten op grond van toegewezen gelden), 
het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders betrokken 
zijn cq worden bij school. 

Zijn er onderwerpen waarvan jullie denken dat het waardevol voor de MR is dit te 
weten? Schiet ons gerust aan op het schoolplein of woon een keer een vergadering 
bij. Daarnaast zijn vanaf dit schooljaar de notulen te vinden op de website.  

 

file:///C:/Users/SaskiavdPoel/AppData/Local/Temp/Temp1_Toolkit-intermediairs-1.zip/www.jeugdfondssportencultuur.nl
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Even voorstellen 

Carine Besamusca: op dit moment heb ik nog 2 kinderen 
op De Startbaan, Duco groep 7 en Julius groep 6. Isa 
(onze oudste) is dit jaar naar de Middelbare school 
gegaan. Wij wonen pas sinds 1,5 jaar in Soesterberg en 
we vonden het een flinke overgang om van een relatief 
grote school in Utrecht, naar een wat kleinere school in 
een dorp te gaan. Maar wat ben ik verrast over de inzet 
van school en de leerkrachten, maar ook over de energie 
dat er echt naar ieder kind individueel wordt gekeken. Ik 
ben school dankbaar voor deze inzet, de open blik en 
daarom wilde ik graag wat terugdoen... Mijn achtergrond 
is marketing & communicatie, dat is wat ik meebreng 
naar onze MR. 

Daan Schilperoort: vader van Pim uit groep 2b, en Sofie 
(vanaf mei naar groep 1). Ik woon nu bijna 2 jaar in Huis 
ter Heide en we genieten hier erg van de ruimte nadat 
we uit de stad zijn verhuisd. Ik zit sinds de zomer pas in 
de MR; het is erg leuk om zo een kijkje achter de 
schermen te krijgen en mee te denken over het reilen en 
zeilen van de school. 

 

Sandy Lobenstein: Ik ben de moeder van Pip (groep 8) 
en Saar (groep 4). Vanaf dag 1 dat Pip naar school ging, 
ben ik onder de indruk van het enthousiasme en de 
bevlogenheid van de leerkrachten. Vanuit mijn 
achtergrond als organisatieadviseur op het gebied van 
medezeggenschap en participatie, hoop ik een positieve 
en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de groei 
(letterlijk en figuurlijk)van de school. Ik ben begin dit 
schooljaar toegetreden tot de GMR voor de stichting 
STEV namens de Startbaan. Daarbij sluit ik aan bij de 
MR vergaderingen van de Startbaan, zodat we elkaar op 

alle fronten kunnen bijpraten welke ontwikkelingen er zijn. 

Vanuit de Oudervereniging  
 

De OV 
De ouders van de Oudervereniging zorgen ervoor dat er gedurende het hele 
schooljaar allerlei leuke activiteiten georganiseerd worden. Denk aan een 
schoolontbijt, Kerst, Koningsdag en nog veel meer!  

Op beide ouderavonden zullen een aantal ouders van de OV ook aanwezig zijn om 
vragen te beantwoorden over de ouderbijdrage, de begroting en het jaarverslag van 
vorig schooljaar. Dit is een alternatieve variant van de Algemene Ledenvergadering, 
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zodat u als ouder niet nog op een aparte avond naar school hoeft te komen. Mocht u 
vragen hebben, stel ze gerust op die avond! 

Even voorstellen: 
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Vandaag is de Kinderboekenweek gestart. We gaan daar samen met alle kinderen 
volop mee aan de slag. Ook thuis is lezen enorm belangrijk. In de bijlage een aantal 
toffe leestips. 

 

Groep 1-2a 
 Deze week is er een journalist komen vertellen 
over haar beroep. De kinderen uit de klas 
hebben daarna druk gewerkt aan hun eigen 
krant. 
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Groep1-2b 

In groep 1/2b hebben de muizen een fijn thuis gekregen. Zo nu en dan spelen ze 
verstoppertje en zijn we in de ochtend druk met zoeken. Ze hebben nummers 
gekregen en matchende plekken in het bedje. Vooral nummer 7 is vaak op een lastige 
plek verstopt, maar gelukkig vinden de speurneuzen in onze klas altijd alle muizen 
weer terug. In de bouwhoek bouwen we als echte bouwvakkers prachtige huizen voor 
de muizen. Zo stond het nabouwen van een kaart als taakje op het bord en is er goed 
geoefend met dat doel.  

Ook is er een lees- en schrijfhoek geopend en zijn auteurs en illustrators in de dop 
druk met het schrijven van boeken. De juf mag van het weekend wat mooie 
exemplaren gaan inbinden. Mocht je thuis nog stopnaalden hebben liggen waar je 
niets mee doet, dan zouden we die graag de komende weken lenen. 

 

Groep 3 
In groep 3 zijn we druk bezig geweest met het maken van afspraken. We mochten 
kiezen welke afspraken wij erg belangrijk vonden en hebben allemaal onze naam 
erbij geschreven. Ook kennen we nu al 9 letters en krijgen we de eerste toetsen, dat 
is wel even spannend! We hebben ook veel leuke spellen gedaan om te leren tellen 
tot 50, maar ook terug. Tellen in sprongen van 2 kunnen we ook. 

 

 

Groep 4/5/6 
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We zijn druk bezig met het Leskrachtthema Worden wat je wil, dat ook aansluit bij 
het thema van de Kinderboekenweek. We hebben in de afgelopen weken een aantal 
ouders op bezoek gehad die vertellen over hun beroep. Super leerzaam! 

 

 

Schoolkamp 2021 groep 7/8 
Woensdag 22 september reed de bus met groep 7/8 van basisschool de Startbaan 
naar Giethoorn. 

Toen we daar zijn aangekomen, moesten we even wachten, en al snel zagen we een 

klein slangetje in een hoop zand. De boten kwamen aan, één voor de bagage en één 
voor de kinderen en begeleiders. Een paar minuten later kwamen we aan op het 
eiland. Het was prachtig! Eerst ging iedereen z’n kamer en bed in orde maken, en 
daarna hadden we even vrije tijd. In de avond na het avondeten gingen we een 
speurtocht doen. We moesten allemaal een zaklamp meenemen, omdat het natuurlijk 
super donker was. De speurtocht bevatte 20 vragen die je zo snel en goed mogelijk 
moest beantwoorden. Het groepje van Mees, Kasper en Yurian had uiteindelijk 
gewonnen. 
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De volgende ochtend een lekker ontbijt, en daarna gingen we naar het dorpje. Één 
boot had nogal moeite op de heenweg, maar het is gelukt. Ze hadden daar een 
edelstenen winkeltje en nog vele andere leuke winkeltjes. 

We bleven daar ongeveer 2 uurtjes. Eenmaal terug op het eiland, hadden we weer 
even vrije tijd. Die avond aten we allemaal dingen van de BBQ. En we hadden bonte 
avond! Ikzelf vond dat een van de leukste dingen. Iedereen mocht een stukje doen. 
Daarna nog een disco met lekkere hapjes en wat te drinken. We hebben super veel 
gelachen. 

De volgende ochtend moesten we vroeg op, want om 9.00 uur moesten we het huis 
al uit zijn! Daarna nog een relaxte terugreis in de bus. En daarna, komen we met  heel 
veel plezier thuis.   

Vanuit de kinderen 
 

Wat heb ik geleerd tot nu toe 

We hebben met rekenen keersommen boven de duizend geleerd, het was best wel 
makkelijk. We hebben geleerd hoe je cijferend min en plussommen in het schrift 
uitrekent. Het opschrijven in het schrift is belangrijk, omdat je dan minder fouten 
maakt. Ook hebben we deelsommen boven de duizend in het schrift uitgerekend. 
 
Met spelling zijn we bezig geweest met het leren schrijven van werkwoorden, 
woorden met v en z in het midden en met ei en ij woorden. 
 
Met taal hebben we het gehad over voegwoorden, voorzetsels opschrijven en het 
was een makkie. Met topo hebben we een boekje gekregen om in te oefenen voor 
de toetsen en we hebben in november de eerste toets. 
Geschreven door: Omar Azzouzi, groep 6 

 

kamp  2021 
Hoi ik ben Duco. Ik ben op kamp geweest met groep ⅞ . In de bus zat ik precies met 
mijn slaapgroepje. Grappig he?! We hebben lekker Engelse drop en Kruidvat snoep 
gegeten. Jesse ook nog Donald Duck stripjes meegenomen. Daarna moesten we 
onze kamer klaarmaken. En toen hadden we vrijspelen. We gingen heerlijke 
macaroni eten en toen slapen. 
 
Dag 2 
We gingen ontbijten en een aanrader. NIET ALLES IN SCHAALTJES DOEN!. 
Maar ja toen het groepje van Thijs corvee had, moesten wij onze kamer netjes 
maken.  
Daarna gingen we naar het dorp om edelstenen en sieraden te kopen. Daarna 
mochten we varen, en de tijd ging zo snel dat we al bonte avond hadden. En toen 
ging ik lekker dansen. 
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Dag 3 

We moesten om half zeven al opstaan, omdat we om negen uur weg moesten. Dus 
na het ontbijt gingen we onze kamer opruimen, toen kwamen de boten die ons naar 
de bus brachten. In de bus ging ik met Arian spelletjes doen. En toen was ik thuis.  
Geschreven door Duco uit groep 7 

 

 
Gemaakt door Kasper uit groep 7 

 

Hallo, ik ben Teun. 
De eerste dag in groep zes ben je natuurlijk wat moe, maar dat doet er nu 
niet(machine) toe. De eerste leuke opdracht was de verjaardagskalender die we 
moesten maken. Want er staat op: we've got a minion birthdays in here!( 
hahahahahahahahahahahahahahahahaha). 
 
Een paar weken daarna kwam mijn moeder in de klas om over haar beroep te 
vertellen. Want het thema van leskracht was en is, ja je raad het al: beroepen! 
Mijn moeder is operatieassistent. Ze had een paar dingen meegenomen. Een wond-
spreider en een uniform bijvoorbeeld. Ze gebruikte Emily als voorbeeld bij de 
doktersjas. De dokter mag zichzelf niet aankleden. Want dan zijn de kleren niet meer 

*steriel. → steriel= schoon. Geschreven door Teun uit groep 6 
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Belangrijke data  
 

13 oktober om 19:30 uur Ouderavond groep 4-8 
14 oktober om 19:30 uur Ouderavond groep 1-3 

15 oktober  Studiedag (alle kinderen zijn vrij) 

16 t/m 24 oktober  Herfstvakantie  

25 oktober  Denktank 1 

 
Volgende nieuwsbrieven komen in de week van: 
8 november 
6 december 
17 januari 
21 februari 
21 maart 
20 april 
30 mei 
4 juli 

 

Wij hopen u allen te zien op de ouderavonden! En wensen u alvast een hele fijn 
vakantie. 

 


