
 

  

Nieuwsbrief 
Openbare basisschool de Startbaan 

10-06-22 

 
Ouderavond STEVIG 
Tijdens de studiedag hebben alle teamleden al een training gehad over STEVig. Wij hebben 
heel erg veel zin om te starten met dit onderwijsprogramma. Direct na de zomervakantie 
gaan we hiermee aan het werk! 
Aanstaande maandag verwachten wij u allen op de 
ouderavond van STEVig. We starten om 20:00 uur. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om hierbij 
aanwezig te zijn, dan horen wij dit graag.  
 
U kunt via deze link alvast het informatiefilmpje 
bekijken: 
https://www.youtube.com/watch?v=E2Rv_NhC7z0 
 

Portfolio 
Tijdens de studiedag zijn we ook in gesprek gegaan over het portfolio. We zijn nog niet 
tevreden over de vorm en de inhoud van het portfolio. We hebben feedback gevraagd aan 
kinderen en aan ouders (tijdens een denktank). Samen met het hele team zijn we aan het 
onderzoeken hoe we dit beter kunnen maken. In de week van 20 juni vinden er weer 
portfolio-gesprekken plaats. Op dit moment hebben we nog niks aangepast aan het portfolio, 
maar in het nieuwe schooljaar gaan we wel veranderingen doorvoeren.  
Vanaf 13 juni kunt u zich inschrijven voor deze gesprekken. 

Samenwerking met Idea 
Op maandag 23 mei was er een ouderavond over het thema lezen. Tijdens deze 
ouderavond hebben ouders informatie gekregen over verschillende thema's rondom lezen.  
 
Vorige week hebben medewerkers van de bibliotheek hun expertise ingezet om de 
boekencollectie van de Startbaan goed uit te zoeken. De boeken die verouderd zijn gaan we 

niet weggooien, maar zullen we doneren. In 
het nieuwe schooljaar zullen we weer een 
nieuwe wisselcollectie van de bibliotheek 
krijgen met de nieuwste boeken én we gaan 
nog nieuwe boeken aanschaffen om onze 
huidige collectie aan te vullen. 
 
Op het werkplein hebben we de oudste 
pareltjes uit onze boekencollectie 
tentoongesteld.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=E2Rv_NhC7z0


Denktank 
Tijdens de laatste denktank van dit schooljaar hadden we helaas een hele kleine opkomst. 
Tijdens een denktank kunt u als ouder/ verzorger meedenken en feedback geven die wij als 
school goed kunnen gebruiken. We hopen dan ook dat er komend schooljaar ook weer veel 
ouders meedenken! We zullen in het nieuwe schooljaar de denktanks op wisselende dagen 
plannen en dan soms online en soms op school. We hopen dat op die manier iedere ouder 
een keer kan meedenken.  

Werkgroep groen schoolplein 
De werkgroep heeft de eerste brainstormsessie gehad en ze gaan samen verder 
brainstormen en plannen maken. Mocht u ook willen meedenken, dan kan dit zeker. Stuur 
dan even een mailtje naar directie@destartbaansoesterberg.nl 

Parkeren  
Wij willen alle ouder(s) en/ of verzorger(s) vragen om zo veel mogelijk lopend of op de fiets 
naar school te komen. Mocht u toch met de auto komen, willen wij u vragen om op een 
veilige manier te parkeren. Soms zal dit betekenen dat u iets verderop moet parkeren en 
even mee moet lopen met uw kind(eren). Wij willen iedereen vragen om niet meer dubbel te 
parkeren op de parkeerplaats voor de school, dit zorgt voor onhandige en soms ook 
onveilige situaties.  

Schooljaar 2022-2023 
In de vorige nieuwsbrief hebben we alle vakantiedagen met u gedeeld. In het onderstaande 
overzicht hebben we dit overzicht aangevuld met andere belangrijke data. In augustus zullen 
we dit ook invoeren in de Parro-agenda. 
 

Start schooljaar 22-23 maandag 22 augustus 

Ouderavond voor alle ouders/ verzorgers donderdag 1 september 

Studiedag woensdag 5 oktober  

Herfstvakantie  24 oktober t/m 29 oktober 

Studiedag maandag 5 december 

Laatste dag voor de kerstvakantie zijn alle 
kinderen om 12:30 uur vrij 

vrijdag 23 december  

Kerstvakantie 26 december t/m 6 januari 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 

Studiedag maandag 6 maart 

Paasweekend  7 april t/m 10 april 

Meivakantie 24 april t/m 5 mei 

Hemelvaart 18 mei t/m 19 mei 

Pinksterweekend 29 mei  

Studiedag dinsdag 30 mei 

Studiedag  vrijdag 23 juni 

Laatste schooldag voor de zomervakantie 
zijn alle kinderen om 12:30 uur vrij 

vrijdag 7 juli 

Zomervakantie  10 juli t/m 20 augustus 

 
 
 
 
 

mailto:directie@destartbaansoesterberg.nl


Jeugdfonds sport en cultuur 
Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les? 
Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen 
maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor 
zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. 
Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en 
eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument. 

Hoe werkt het? 
1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door een intermediair. Dit is Saskia van de 
administratie bij jullie op school; 
2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag; 
3. Je hoort binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is; 

4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere 
organisatie waar je kind op les wil; 

5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf 
geen geld. 

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden. 

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een 
verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl. 

Campagne “Kies een Club” 
Om zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans te geven lid te worden van een sport- of 
cultuurclub, starten wij dit jaar opnieuw de campagne Kies een club. Vanaf maandag 16 mei 
2022 kunnen ouders een maand lang contact met ons opnemen via de website 
kieseenclub.nl. Je kunt via een formulier een verzoek voor een aanvraag indienen óf 
contact opnemen met het speciale telefoonnummer 088 – 8 800 888. We maken hierbij al 
een eerste inschatting of het gezin mogelijk in aanmerking komt voor vergoeding via het 
Jeugdfonds. Een toezegging wordt hierbij niet gedaan. De campagne loopt tot en met 13 
juni 2022. 

Samen met Ska vormen wij Kindcentrum de Startbaan. We zijn volop samen in ontwikkeling 

en werken met heel veel plezier samen. Op dit moment is er in de kinderopvangbranche een 

groot personeelstekort. Ska is zo dapper om als organisatie daarmee naar buiten te treden 

om aandacht te vragen voor dit maatschappelijke probleem.  

Tot op heden hebben wij het geluk dat er op de Startbaan bijna geen uitval is geweest bij de 

peuteropvang en bij de BSO. Wij kunnen niet in de toekomst kijken, maar we vertrouwen er 

volledig op de Ska de juiste keuzes maakt om hun kwaliteit te kunnen waarborgen. Mocht u 

vragen hebben over deze dappere actie van Ska, dan kunt u op de link hieronder klikken 

voor meer informatie: https://www.ska.nl/skainbalans/ 

Samen met onze collega's van Ska zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden. 
 

Groep 1/ 2 
Met de kleutergroepen 12a en 12b zitten we inmiddels midden in het thema ‘Wij bouwen een 

huis’. We weten nu dat een huis bouwen begint met een fundering en welke materialen de 

bouwvakkers allemaal nodig hebben. We hebben zelf hutten gebouwd in het bos achter de 

Vanuit ons Kindcentrum 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ouders/
https://www.ska.nl/skainbalans/


school en we zijn ook al druk bezig 

geweest met het sorteren van 

vormen.  We zijn ontzettend blij met 

alle materialen van thuis voor de 

thematafel: we kijken onze ogen uit 

bij alle hijskranen, gereedschappen 

en bouwvoertuigen in de klas! 

Groep 3 

De kinderen van groep 3 zijn veel aan 

het leren over het bouwen van een 

huis. Wie komt er als eerste langs? 

De architect en de aannemer. Ze 

leren veel moeilijke woorden en ook 

een leuk liedje: Lied - Een huis 

bouwen (Mundo 2de) 

Ook gaan we kijken hoe mensen in 

andere landen wonen. Wonen die ook 

in stenen huizen?  

 
Groep 4/5 
In groep 4/5 zijn we huisjes aan het maken van ijsstokjes. De kinderen bouwen zelf de 
muren, de vloer en het dak en daarna zetten ze het huis (soms met een beetje hulp van de 
leerkracht) in elkaar. Daarna worden de huisjes natuurlijk ook nog geschilderd en afgemaakt 
met details.  

Daarnaast heeft groep 4/5 meegedaan met het project 
'Kilometervreters'. Alle kinderen hebben een kilometerteller 
gekregen en drie weken lang hebben we gekeken hoeveel 
kilometer ze hadden gefietst. Bij 15, 40 en 60 kilometer 
konden ze een prijsje verdienen en ook waren er 
weekopdrachten waarbij ze een bepaalde foto moesten 
maken voor bonuspunten. Donderdag 2 juni was de laatste 
dag en hebben de kinderen gekeken wat de eindstand 
was.  
 

Groep 6/7 
Groep 6/7 is bezig met het bouwen van gebouwen door middel van verschillende 
constructies van papier. Inmiddels is hun idee om een heel dorp te maken. Zo is er al een 
hotel Trivago, een Aliperongeluk (in plaats van AlieExpress) en een huis met tuin!  
Bij het bouwen houden de kinderen rekening met de stevigheid van een gebouw, want 
normaal print papier is niet heel stevig van zichzelf. We hebben geleerd dat door gebruik te 
maken van de driehoekconstructie het gebouw meer stevigheid krijgt.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JDkNKMn-a68
https://www.youtube.com/watch?v=JDkNKMn-a68


 
Groep 7/8  
In groep 7/8 zijn we druk met van alles. Groep 7 heeft natuurlijk het verkeersexamen achter 
de rug. Het was best spannend, maar uiteindelijk is de hele groep geslaagd! Bij groep 8 is er 
al spanning (maar ook plezier) over het opvoeren van de musical. Er wordt druk gerepeteerd 
om een mooie show neer te zetten. Ook gaan zij binnenkort kennis maken op de middelbare 
scholen. Een spannende tijd om naar uit te kijken, maar ook een tijd waarin wordt 
teruggekeken op de basisschooltijd. Dat levert ook leuke verhalen op (vooral die over de tijd 
waarin ze nog kleutertjes waren!)  
 
 
 
 
Opbrengst flessenactie  
Flessen inzamelingsactie voor Oekraïne 
Hoi, wij zijn Xavi en Jesse en wij zitten in de leerlingenraad. 

Wij zijn in maart begonnen met een flessenactie waar wij het hele bedrag naar Giro555 

stuurden. Dit bedrag wordt gedoneerd aan Oekraïne. De Plus uit ons dorp wilde ons bij de 

flessen inzameling sponsoren. Een week geleden is de actie gestopt en hebben we het 

eindbedrag bekend gemaakt. In totaal hebben we 124 euro en 35 cent opgehaald. 

Mede mogelijk gemaakt door de leerlingen, ouders, leerlingen(raad) en leerkrachten van de 

Startbaan. 

 
Verkeersexamen 
Op de dag van het verkeersexamen vond het wel spannend. en ik dacht bij mezelf “o nee o 
nee” en toen kregen we de shirtjes en ik was nummer 217. Toen gingen we om de beurt 
naar buiten en uiteindelijk mocht ik. Ik was bang en toen ik begon bij de eerste bocht ging 
het voor mijn gevoel niet al te best maar uiteindelijk vond ik het wel goed  gaan.En toen ik 
bijna klaar was ging de laatste bocht niet al te goed maar toen ik weer bij de start (school 
obs de Startbaan) was had ik een heel goed gevoel over het examen! Iedereen was 
geslaagd! 
 
 
Kinderraad 
Hoi ik ben Pip van de leerlingenraad en ik ga iets vertellen over wat ik heb gedaan bij de 

kinderraad. 

Ik ging met Nawar en Jesse naar het hoofdkantoor van stev. 

We hadden eerst onderzoek gedaan in Den Haag en daarna met de dingen die we hebben 

geleerd een presentatie gemaakt. Wij moesten een presentatie maken over een vraag die 

wij hadden gekregen. De vraag die wij hadden gekregen: Wat zou er in de omgeving van de 

school nodig zijn om de diversiteit tussen kinderen en ook volwassenen te benutten? Onze 

presentatie was een succes want we hadden bedacht om meer te doen met de vluchtelingen 

en dat gaat als het goed is ook gebeuren. Het was een leuke ervaring en we hebben veel 

geleerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuit de kinderen 



Schoolreisje groep 4-5-6 
Survivallen 

 

Hallo ik ben Yassir, ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 6 
Modderbad 

We gingen allemaal in het modderbad we zaten helemaal onder de modder dus gingen we 
de juffrouw´s knuffels geven zodat hun  de juffrouwś ook onder de  modder gingen. We 

gingen dus ook modder op elkaar gooien. En het modderbad was heel diep tot het einde van 
je broek. 

Het modder parcour 
We moesten door een moderig parcour daar moesten we er onderdoor kruipen tot het eind. 

het eerste modderige tunnel was het ergst daar zat het diepste modder en het smerigste 
modder. 

En er waren drie modder parcours waar je onderdoor moest gaan kruipen. En bij het einde 
was er gewoon gras. 

De lunch 
We kregen daar bij survival een zak chips. En we kregen als echte lunch een lekkere 

hamburger en we kregen limonade erbij en we kregen mayonaise en ketchup als saus. 
 

Het douchen 
Na het survivallen gingen we douchen met warm water na het douchen gingen we naar onze 

tent om onze schone kleren aan te trekken en toen iedereen aangekleden was gingen we 
nog een parcour doen en na het parcour gingen we terug naar school. 

 
Einde! 

Schoolreisje 
Vrijdag 20 Mei ging groep 4/5/6 op schoolreisje SEC survival Almere. 
Als eerst gingen we vanaf Oude Tempellaan naar Almere. 
Onderweg mochten we liedjes kiezen het was superleuk. 
Eenmaal aangekomen gingen we verzamelen.  
Daarna gingen we naar de wc voor de zekerheid. 
Toen deden we eerst een training en daarna deden we dit. 
Daarna gingen we het 10 uurtje doen. 
we kregen limonade en een zakje chips. 
Toen we klaar met eten waren kwam het echte werk. 
De deden parcours modderbad vanaf de glijbaan in het vieze water. 
Daarna gingen we douchen met kleren aan het water was lekker warm. 
Toen gingen we hamburgers eten. 
Toen gingen we weer terug naar de auto´s. 
En weer naar school. 

 

 

 Deze leerlingen gaan nog voor de zomervakantie starten:    

Merit, Tim 

Welkom! Wij wensen jullie een 

fijne en leerzame tijd toe bij ons 

op school!   

 

Nieuwe leerlingen 



 

 

13 juni Ouderavond STEVIG 

22 juni Wenochtend  

1 juli Zomerfeest 

  

Vooraankondiging 

5 juli Schoonmaakmiddag onderbouw 

5 juli Musical groep 8 

6 juli Schoonmaakmiddag onderbouw 

8 juli Start zomervakantie om 12 uur 

11 juli t/m 19 augustus Zomervakantie 

 
De laatste nieuwsbrief komt in de week van 04 juli 2022 

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


