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Studiedag 14 april 2022
Tijdens de studiedag zijn we de hele ochtend samen aan de slag gegaan met onze visie op
leren en gedrag in kindcentrum de Startbaan. Hoe zien wij leren en gedrag bij de
dagopvang, bij de speelleergroep, bij de BSO en in de klas? Prachtig om vanuit
verschillende expertises hierover in gesprek te gaan, te kijken naar alle mogelijkheden voor
ons kindcentrum en de plannen steeds verder samen uit te werken. Naast het goede
gesprek, was er ook ruimte om elkaar nog beter te leren kennen en gezellig even samen
thee/koffie te drinken.
Liesbeth van Kinderoefentherapie Soest heeft ons tijdens het middagprogramma met behulp
van de nieuwste inzichten op gebied van de schrijfmotoriek en de schrijfdidactiek
geïnspireerd. We hebben samen een kwaliteitskaart schrijven gemaakt en kunnen ook deze
nieuwe kennis na het Paasweekend al heel praktisch inzetten in de praktijk!

Terugblik voorjaarsfestival
We hebben samen met de kinderen, ouders van school, nieuwe ouders en andere
mensen uit de wijk genoten van deze middag.

Koningsspelen
Onderbouw
We kunnen terugkijken op een geslaagde dag. Eerst hebben we een heerlijk ontbijt
gegeten in de klas. Daarna hebben we de dag geopend met de dans van de
Koningsspelen. De rest van de ochtend hebben we verschillende oudhollandse spellen
gedaan: spijkerpoepen, mikken, blikgooien, limbodansen, kloslopen, enz.
Na alle leuke spelletjes zijn we naar speeltuin de 5 schommels gegaan waar de kinderen
een heerlijke picknick hebben gehad en als afsluiting nog even lekker konden spelen!

Midden-bovenbouw
Voor het eerst hebben we samen met de kinderen van de Postiljon en de Carolus de
Koningsspelen gevierd. De kinderen hebben acht verschillende sportieve activiteiten
gedaan.

Wij willen alle hulpouders enorm bedanken voor hun inzet!
Volgende denktank
Woensdag 25 mei om 14:30 uur is de volgende denktank. Tijdens een denktank
kunnen ouders meedenken over verschillende beleidsthema’s van de school.
Opgeven kan via de Parro-app.
Dit wordt de eerste keer dat wij weer een denktank op school organiseren. Aansluitend aan
de denktank (om 15:30 uur) gaan we brainstormen over de plannen voor het vergroenen van
het schoolplein. Een aantal ouders heeft zich al opgegeven om mee te denken over deze
plannen, maar iedereen die wil meedenken is van harte welkom!
We hopen weer veel ouder(s) en of verzorger(s) te ontmoeten die middag!
Ouderavond in samenwerking met IDEA
Op de Startbaan vinden we (voor-) lezen enorm belangrijk. En daarom besteden we
er op school veel aandacht aan. Naast dat wij er op school veel aandacht aan
besteden, is het ook belangrijk dat kinderen thuis veel voorgelezen worden en zelf
veel lezen. De betrokkenheid van u als ouder(s) en/ of verzorger(s) is daarbij heel erg
belangrijk. Daarom organiseren wij op maandag 23 mei van 19:30 uur tot 20:30 uur
samen met Idea een ouderavond voor alle ouders over dit thema.

Tijdens deze avond kunt u als ouder/ verzorger kiezen uit drie verschillende workshops die
aangeboden worden:
1. beginnende geletterdheid en leesplezier (ouders groep 1 t/m 4); hoe leert een kind
lezen, welke soorten boeken bestaan er, en wat kan je thuis samen met je kind doen
om het leesplezier aan te wakkeren
2. leesmotivatie en leesplezier (ouders groep 4 t/m 8); hoe zorg je thuis voor (nog meer)
leesplezier, welke soorten boeken bestaan er, en uitleg over verschillende soorten
lezers
3. digitale mediawijsheid en social media (ouders groep 1 t/m 8); hoe kun je media
inzetten ter bevordering van lezen, hoe ga je om met (social) media/cyberpesten en
mediaopvoeding

Uiteraard is er ook ruimte om alle vragen rondom boeken en lezen te beantwoorden.

Vooruitblik naar schooljaar 2022-2023
Vandaag begint de meivakantie, maar achter de schermen zijn we al druk bezig met
komend schooljaar. We zijn bezig met de groepsindeling en we zijn druk bezig met de
jaarplanning. In deze nieuwsbrief alvast de schoolvakanties voor schooljaar 2022-2023.
Alle andere data, zoals bijvoorbeeld de studiedagen gaan wij eerst afstemmen met de MR
en zullen hier in een volgende nieuwsbrief over communiceren.
Schoolvakanties schooljaar 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

24 oktober t/m 29 oktober
26 december t/m 6 januari
27 februari t/m 3 maart
7 april t/m 10 april
24 april t/m 5 mei
18 mei t/m 19 mei
29 mei
10 juli t/m 20 augustus

Vanuit de Oudervereniging
Suikerfeest
De ouders van de Oudervereniging willen dit jaar graag ook aandacht besteden aan
het Suikerfeest (Eid ul Fitr). Dit jaar valt het Suikerfeest in de vakantie. Maar graag
willen wij maandag 9 mei er op school nog aandacht aan besteden. Wij zouden het heel erg
leuk vinden als er per klas 2 á 3 ouders iets willen bereiden, wat passend is bij het
Suikerfeest om in de klassen uit te delen. Naast dat er wordt uitgedeeld in de klas, hopen wij
dat er ouders en/of kinderen zijn die per klas wat kunnen vertellen over het Suikerfeest en
de Ramadan. Eventuele versieringen voor in de klas zijn ook van harte welkom. Mocht u dit
willen doen, dan kunt u een Parro bericht sturen naar juf Angela van groep 3.

❖ Wist je dat de peuters vandaag ook gezellig hebben meegedaan met de activiteiten
van de Koningsspelen
“Zo leuk dat de speelleergroep samen met de kleuters mocht deelnemen
aan de opening van de koningsspelen. Vervolgens ontbijten en meedoen aan aangepaste
activiteiten. Fijn om dit feest op deze manier te mogen beleven.
Door dit soort activiteiten merken we dat de peuters steeds meer vertrouwd raken
met elkaar en de school!”
❖ Wist je dat de kinderen van de BSO in de vakantie allerlei
leuke activiteiten gaan doen van Doenkids?!
❖ Wist je dat de oudercommissie van de BSO nog op zoek
is naar een aantal enthousiaste ouders?
Omdat we de inbreng van ouders belangrijk vinden nogmaals een oproep; neem gezellig
deel aan de oudercommissie of kom gerust informeren hierover.
Wees welkom

Groep 1/ 2
Met de kleuters hebben we deze week het thema 'werken op de boerderij' afgesloten.
We hebben op een koeienboerderij geleerd hoeveel gras een koe elke dag eet.
We hebben in de klas geleerd hoe we boter maken door het zelf te doen.
We hebben op de kinderboerderij geleerd over welke babydieren er zijn en hoe ze heten.
Op school hebben we een nep koe gemolken, waardoor we weten hoe dat moet.
Er is ook nog een paashaas geweest
die eieren had verstopt op het
kleuterplein.
We hebben tijdens de ouder-kind
inloop gesproken over een lentepraatplaat.
En tot slot hebben we een speurtocht
door de school gehad waarin we al
onze kennis konden testen. Zo zijn alle
kinderen met hun boerderij-diploma
naar huis gegaan.
Op naar het volgende thema!

Groep 3
In groep 3 hebben we veel geleerd over het thema de boerderij. We zijn naar de
kinderenboerderij geweest om meer te leren over de jonge dieren en hun ouders. Daar
mochten we de konijnen en cavia's voeren.
Daarnaast zijn we ook naar een voorstelling geweest. De grote pinguïn en bananenshow. Dit
was een voorstelling waarbij de mensen niet praatten, maar muziekinstrumenten
bespeelden. Met deze instrumenten konden ze echte pinguïngeluiden nadoen! Wel was er
een voice-over die het verhaal vertelde. Bij groep 4/5 staat nog meer informatie over de
voorstelling.

Groep 4/5
Voorstelling
De groep is samen naar ‘De grote pinguïn en bananenshow’ geweest bij Idea in Soest. De
voorstelling ging over de laatste vier pinguïns van Katona, ergens op de Zuidpool. Het
bijzondere van deze pinguïns is dat ze alleen bananen eten. Als de enige bananenboom op
de zuidpool sneuvelt, moeten de pinguïns op zoek naar een nieuwe plek.
Voorafgaand hebben de kinderen een tekening gemaakt en Saar uit groep 5 heeft met haar
tekening een prijs gewonnen. Ze mocht na de voorstelling haar prijs op het podium in
ontvangst nemen.

Tafels oefenen
We zijn superdruk bezig met het oefenen van de tafels.
Zodra ze de tafels op tempo kunnen, krijgen ze een
sticker. Iedereen heeft nu al een sticker voor de tafel van
1,2,3 en 10!

Groep 6/7
Op 12 april is de ANWB op school gekomen om samen met de groep activiteiten op de
fiets te doen. Het doel hiervan is om de leerlingen fietsvaardigheden aan te leren en om
een veilige verkeersdeelnemer te worden.
De groep heeft moeten voorsorteren, met één hand moeten fietsen en hebben oefeningen in
tweetallen gedaan. Daarnaast hebben ze gefietst over enkele hindernissen (wat soms best
een beetje spannend was). Ze hebben de activiteit afgesloten met twee spelletjes: follow the
leader, waarbij ze de leider moesten volgen. Dat was best ingewikkeld, want je moest en op
de leider letten, maar ook op de weg met enkele hindernissen. En het spelletje slakkenrace,
waarbij het ging om wie er het laatst bij de finish aankwam zonder met zijn of haar voeten de
grond aan te raken... Cill heeft dit spel gewonnen!

Donderdag heeft de groep een certificaat ontvangen voor hun deelname aan het Fietsen is
Fun traject.
Groep 7/8
Op 4 mei werken 3 leerlingen uit groep 8 mee aan de Dodenherdenking in
Soesterberg. Samen met leerlingen van de andere scholen uit het dorp zullen zij een
bloemstuk neerleggen en deelnemen aan de ceremonie.
Verder sluiten we in de groep het project “Mijn lijf enzo” af. De leerlingen hebben een
werkstuk gemaakt over alle onderwerpen die aan bod zijn gekomen. Tijdens de lessen
hebben ze aantekeningen gemaakt, filmpjes bekeken en informatie gelezen en verzameld.
Vervolgens hebben ze dat omgezet tot eigen stukjes tekst. Hoofdstukken zijn gemaakt,
alinea’s op de goede plekken gezet, en verder hebben ze ook dingen geleerd over de
opmaak van een werkstuk. Na de vakantie krijgen ze de beoordeling.

Vanuit de kinderen
Hallo, ik ben Kasper Warnaar en heb de dichtwedstrijd gewonnen! Ik kan het eigenlijk nog
steeds niet geloven, maar het is echt zo.
Heel groep 7/8 van OBS de Startbaan moest een gedicht schrijven dat over vrijheid gaat. Na
een paar weken waren er zo’n 5 gedichten af, waaronder mijn gedicht dus. We moesten het
voorlezen aan de klas waarbij meester Ruud van Middelaar de beste koos. Het viel mij op
dat ik een van de enige was die zijn gedicht echt over vrijheid hield, de andere hadden het
vooral over de oorlog, en hoe verdrietig dat is.
Meester Ruud vond ze allemaal mooi en kon echt niet kiezen, dus stuurde hij ze gewoon
allemaal op. Ik weet niet precies wie daarna het winnende gedicht koos. Ik hoorde dat ik
gewonnen had tijdens een taalles, juf Leni kwam de klas binnen met een mevrouw aan de
telefoon. De vrouw vertelde dat ik gewonnen had, en ik kreeg helemaal kippenvel.
Maandag mag ik het voordragen in Kamp Amersfoort en daar heb ik veel zin in.
Hieronder het gedicht, geschreven door Kasper

Vrijheid, vrijheid is zo fijn.
Maar wat is dat nou precies, helemaal vrij zijn?
Is het lang vakantie hebben, spelen met de bal, is het zeggen wat je vindt, of is vrede
vrijheid al?
En zullen dieren vrijheid voelen?
Of planten zelfs misschien?
Voelt het voor hen dan anders?
We zullen het ooit wel zien.
Het maakt me niet uit wat vrijheid ook mag zijn, als het maar blijft wat het is: fijn!

Nieuwe leerlingen
Deze leerlingen zijn al komen wennen en gaan na de meivakantie starten:
Jasper, Luca, Merijn, Bob,
Anny, Suzy, Elin, Meri, Liene en
Sem en Sofie
Welkom! Wij wensen jullie een
fijne en leerzame tijd toe bij ons
op school!

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

25 april t/m 8 mei
27 april
9 mei
10 mei
12 mei
20 mei
20 mei
23 mei
26 mei
Vooraankondiging
7 juni
7 t/m10 juni
13 juni

Meivakantie
Juf Karla jarig
Bezoek schoolfotograaf
Juf Angela jarig
Meester Ruud jarig
Praktisch verkeersexamen groep 7
Schoolreis groep 1 t/m 6
Ouderavond in samenwerking met Idea
Hemelvaartsdag (alle leerlingen vrij t/m 27 mei)

Studiedag (alle leerlingen vrij)
Avondvierdaagse
Ouderavond STEVIG

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
De volgende nieuwsbrief komt in de week van 03 juni 2022

