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KICKOFF met Ska 

  
Tijdens de studiedag op maandag 7 maart zijn wij samen met alle teamleden (onderwijs, 
opvang en BSO) aan de slag gegaan met verder dromen over ons kindcentrum. Wij worden 
hierin bijgestaan door een ervaren procesbegeleider: Janie van Etuconsult. 
We hebben samen nagedacht over de wensen en de plannen voor de komende periode. 
Heel fijn om samen te sparren over opvang en onderwijs in ons kindcentrum!  

 
Schoolplein 

 
 
Samen met een heleboel hulpouders en de kinderen hebben wij op vrijdag 11 maart de 
eerste stap gezet richting een groener schoolplein. We hebben een aantal tegels eruit 
gehaald en een nieuw stukje tuin aangelegd, ook zijn er nieuwe plantjes en struiken geplant 
aan de andere kant van het schoolplein. De kinderen hebben ook heel erg goed 
meegeholpen om alle zwerfafval op en rondom het schoolplein op te ruimen.  
 



Wij willen heel graag doorgaan om het schoolplein steeds mooier te maken. Er zijn al een 
aantal ouders die willen meedenken over de verdere planning richting een groener 
schoolplein, maar opgeven om mee te denken kan zeker nog! Stuur even een mailtje naar 
directie@destartbaansoesterberg.nl. Samen kunnen we het steeds mooier maken voor alle 
kinderen! 

 
De week van openbaar onderwijs 

Wij zijn dé openbare school van 
Soesterberg. Deze week was de week van 
openbaar onderwijs. Een mooie reden om 
eens samen in gesprek te gaan over de 
kracht van openbaar onderwijs. Ouders, 
kinderen en collega’s vertellen in dit filmpje 
waarom ze openbaar onderwijs belangrijk 
vinden! 
 
 

 

Wist je dat... 
 

❖ Juf Lotte werkt met kinderen uit alle klassen, maar ook bij de opvang en de BSO! 
 

 
❖ De oudercommissie 

van Ska op zoek is 

naar een enthousiaste 

ouders die willen 

deelnemen 

Wij zoeken jou! 

We zijn op zoek naar 

enthousiaste ouders 

die de oudercommissie 

van Ska willen komen 

versterken. Voor ons is de inbreng van ouders erg waardevol. Voor jou kan het lidmaatschap 

van de oudercommissie een leuke en interessante manier zijn om betrokken te zijn bij de 

BSO van jouw kind(eren) en om contact met andere ouders te hebben. 

Wil je meer weten over wat een oudercommissie zoal doet of wil je 

je opgeven? Neem dan contact op met Suzan Yildiz-Darcin 

(coördinator). Kunnen we op je rekenen? Alvast bedankt! 

 

Tip voor ouders: 
Inspiratieavond SWV 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-6-april-2022-274631398907 
 
Waarom doe je dat toch? Over druk, chaotisch en soms zelfs boos gedrag, gegeven 

door Anton Horeweg 

Over dit evenement 
Te laat beginnen om naar voetbal te gaan, op school door de les heen praten en als je er 

iets van zegt dan is je kind boos. Het kost je hoofdbrekers als ouder of als leerkracht. 

https://youtu.be/qb3hcsvAhLk
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-6-april-2022-274631398907


Maar wat vragen we eigenlijk van kinderen, past dat wel en hoe weet je eigenlijk wat past bij 

de leeftijd van je kind en wat je mag verwachten. In gesprekken op school of elders hoor je 

vaak dat het ligt aan de executieve functies. Maar wat zijn dat eigenlijk en hoe weet ik dan 

hoe ik mijn kind daarin kan helpen? 

Anton Horeweg gaat ons op 6 april duidelijkheid geven over gedrag en executieve functies. 

Gaan we een toverformule vinden? Dat denken we niet. Wel kan inzicht in het gedrag (van 

jezelf en van de kinderen) je helpen anders om te gaan met deze kinderen. 

 
Datum en tijd: wo 6 april 2022 
19:30 – 21:00 
Locatie: Flint Amersfoort 
 
 
 
 
‘Hoe gaat het met de Jeugd van Tegenwoordig’ is de titel van onderzoek door de afdeling 
ontwikkelingspsychologie van de Universiteit Utrecht. De Jeugd van Tegenwoordig heeft de 
afgelopen twee jaar veel veranderingen en beperkingen meegemaakt. Voor sommigen was 
dit heel lastig door het gebrek aan sociale contacten of door de moeite met online les. Door 
beter te begrijpen hoe het nu met de jeugd van tegenwoordig gaat kunnen we kinderen en 
jongeren beter helpen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online enquête, waar 
ouders eerst toestemming voor moeten geven. Als dank voor deelname mag iedere 
deelnemende jeugdige namens het project een euro doneren aan een goed doel naar eigen 
keuze! Help je ons De Jeugd van Tegenwoordig te helpen? Klik dan op deze link voor meer 
informatie en deelname: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG 
 

 

Speel-leergroep (2 tot 4 jaar) 

Welkom op speelleergroep Puk  

Wij hebben er sinds een maand een groepsgenoot bij. Puk voelt zich al helemaal thuis en 

heeft een warm welkom gehad van de kinderen. Samen met de kinderen heeft Puk de 

afgelopen weken leren tellen. En een hoed geknutseld. Zingen kan hij ook als de beste; 1-2-

3-4 hoedje van papier.... 

Puk is nu onze grote vriend en bedenkt elke 6 weken een nieuw thema gericht op 

ontwikkelingsgebieden. 

 

Groep 1/ 2 
In de groepen 1/2 zitten we inmiddels volop in het thema ‘Werken op de boerderij’. Zo 

zijn we met de twee klassen naar een koeienboerderij geweest waar we veel over koeien 

hebben geleerd. We hebben koeien, kalfjes en droogkoeien gezien en dan hebben we het 

nog niet eens gehad over de melkput!  

Daarnaast hebben we een kip op bezoek gehad in de klas en hebben we geleerd hoe we 

zelf boter kunnen maken. (De conclusie is dat je heel veel moet schudden!)  

Online enquête Universiteit Utrecht 

https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_0fbosSVBEbhabgG


De zelfgemaakte boter hebben we dan weer kunnen proeven tijdens een heerlijke proeverij 

met allerlei zuivelproducten als kaas, melk, yoghurt, slagroom en natuurlijk de zelfgemaakte 

boter.  

De komende weken gaan we veel zien en leren over de jonge dieren van de boerderij. Hoe 

heet het kindje van een paard en waarom is dat niet hetzelfde als een kalfje? In dat thema 

gaan we ook op bezoek bij kinderboerderij de Veenweide in Soest.  

 

 
Groep 3 

De kinderen van groep 3 zijn druk bezig met leren over de boerderij. Zo zijn we bij een echte 

koeienboerderij gaan kijken, hebben we gezien waarom een koe 4 magen heeft en weten 

we dat een koe kan herkauwen. Ook hebben we boter gemaakt en een echte zuivelproeverij 

gehouden in de klas, waarbij we ook geitenkaas hebben geproefd. 

 
 
 
 
 
 



Groep 4/5 
We zijn nu drie weken bezig met het nieuwe thema van Leskracht. In groep 4/5 hebben we 
het over het menselijk lichaam, maar we vergelijken dit ook met de lichamen van dieren. 
Vorige week hebben we lessen gedaan over gewervelde dieren en de skeletten van deze 
dieren en die vergeleken met een mens. Tijdens de creatieve lessen zijn we de gewervelde 
dieren aan het knutselen. We hebben inmiddels al vissen gemaakt, die kunnen bewegen en 
kikkers gevouwen die kunnen springen. Volgende keer gaan we verder met de reptielen. 

 

 
Daarnaast is het deze week ook de ‘Week van het leesplezier’. Elke 
dag maken we in de klas een vakje open van de grote doos en hierin 
zit een voorwerp. De kinderen proberen aan de hand van het 
voorwerp te bedenken wat voor leesboek hierbij hoort. Daarna maken 
we het doosje open met daarin het boek. De kinderen zijn erg 
enthousiast over de boeken die erin zitten (onder andere de nieuwste 
‘Dolfje Weerwolfje’, een moppenboek en een informatieboek over 
sport).  
 
 
Tekeningen voor Poetin 

De leerlingenraad van de Griftschool heeft een mooie brief geschreven met de oproep aan 

alle kinderen in Nederland om een mooie tekening te maken voor een mooie wereld. De 
kinderen van groep 4/5 zijn er al druk mee aan de slag gegaan. 

 

 
Groep 6/7 
Groep 6/7 heeft geluisterd naar het verhaal van Sahand. Hij kwam vertellen over zijn 

verleden, terwijl een vriend van Sahand het verhaal spannender maakte met muziek. 

Sahand heeft moeten vluchten toen hij vijf jaar oud was en zijn moeder hem midden in de 

nacht wakker maakte. Hij moest een warme jas over zijn pyjama aandoen en werd zo de 

stad uitgereden. Een grote man met een snor nam hem mee op een paard door de bergen, 

weg uit Iran dat op dat moment in oorlog was met Irak. Sahand heeft ondanks de angst die 

er op dat moment was, ook heel veel liefde en mooie momenten meegemaakt. Zijn mooie, 

maar ook angstige herinneringen aan en met zijn familie heeft hij met de groep gedeeld.  

 

Een verwerkingsopdracht die hierbij hoort is het schrijven van je eigen verhaal wanneer jij 



zou moeten vluchten naar een vreemd land. Welke geschiedenis zou jij dan vertellen en 

willen delen met anderen? Hier gaan we aankomende week mee starten.  

 
Groep 7/8  
In groep 7/8 hebben we onlangs bezoek gehad van een schrijver. Hij ging ons meer leren 

over gedichten; welke vorm hebben ze? Moet het altijd rijmen? Welke rijmschema's zijn er?,  

en meer van dat soort vragen.  

We gaan met de groep namelijk meedoen met een dichtwedstrijd. We zijn eerder al in Kamp 

Amersfoort geweest, en nu mogen we als klas 1 gedicht inzenden. Dat gedicht moet gaan 

over vrijheid. Nu is de klas bezig om een gedicht te maken dat we kunnen inzenden.  

Verder hebben we het boek 'Oorlog zonder vader' bijna uit, dus dan kunnen we het project 

mooi afronden. 

 
 
 
Geschreven door Yara uit groep 8 

Ik ben Yara Mahmod en ik heb meegedaan aan de voorleeswedstrijd in 

Zeist. Ik heb de school vertegenwoordigd met het boek: Elvis Watt Miljonair 

van Manon Sikkel. Ik vond het zelf aan het begin erg spannend maar later 

zat ik echt in m'n boek. Jammer genoeg heb ik niet gewonnen maar het was 

wel een erg leuke ervaring.  En ik ben wel super blij dat ik mee mocht doen. 

 

 

 
Geschreven door Daan uit groep 3: 
hallo ik ben daan uit groep 3. 
wij hebben over de boerderij geleerd: 

• koeien gaan in de ochtend meteen poepen en plassen 

• koeien drinken heel veel 

• er zijn droog koeien, geven melk aan kalfjes 

• er een melkput is 

wij zijn op een koeienboerderij geweest en ik wil nog veel meer leren 
doei! 

 
Beste ouders. 
Herinnert u zich nog de enthousiaste verhalen van de kinderen na het feestelijke 
Sinterklaasfeest en de bijzondere gezellige Kerstlunch met frietjes? 

Dit is allemaal georganiseerd door de Oudervereniging en het goede nieuws is dat er voor u 
ook plaats is bij deze gezellige club ouders van de Startbaan! Dus ziet u het zitten om 
feestjes te organiseren en kinderen blij te maken, meldt u aan bij Juf Angela! 

Vanuit de oudervereniging van school 

Vanuit de kinderen 



Ook is de Oudervereniging op opzoek naar  een nieuwe penningmeester,  omdat de huidige 
penningmeester ermee gaat stoppen per september 2023! Dit lijkt ver weg, maar de tijd 
vliegt!  

De Oudervereniging, maar vooral de kinderen zullen er heel blij mee zijn! 

 

  Deze leerlingen zijn nieuw gestart:    

Vevina, Safia, Emir 

Welkom! Wij wensen jullie een 

fijne en leerzame tijd toe bij ons 

op school!   

 

 

 

 

 

 

5 april Groep 1/2A+B uitje Veenweide van 12:30 – 14:20 uur 

9 april Juf Leni jarig 

11 april Groep 3 uitje Veenweide van 12:15 – 14:30 uur 

12 april Fietsen is Fun (ANWB) groep 6 t/m 8 

14 april Studiedag  (alle leerlingen vrij!) 

15 april Goede vrijdag (alle leerlingen vrij!) 

18 april 2e Paasdag (alle leerlingen vrij!) 

20 april Uitje Idea Soest groep 3 t/m 5 van 10:30 – 12.15 uur 

22 april Koningsspelen Soesterberg 

25 april t/m 8 mei Meivakantie 

Vooraankondiging 

9 mei  Bezoek schoolfotograaf 

13 juni Ouderavond STEVIG 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 22 april 2022 

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

Nieuwe leerlingen 


