
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Startbaan, 

Maandag 22 augustus a.s. gaat het schooljaar 2022-2023 van start. Wij hopen dat u, in goede 

gezondheid, genoten heeft thuis, in de tuin, in Nederland of in het buitenland en dat de kinderen zin 

hebben om te starten. Wij kijken als team uit naar een nieuw schooljaar. De klassen zijn ingericht, de 

thema’s zijn voorbereid, wij zijn er klaar voor!  

Tijdens de teamdag van 

afgelopen dinsdag hebben 

we alle praktische zaken 

met elkaar afgestemd en 

hebben we ook al mooie 

plannen gemaakt voor dit 

schooljaar. Tijdens de 

ouderavond van donderdag 

1 september zullen wij 

meer vertellen over deze 

plannen. Wij hebben nu al 

heel erg veel zin om te 

starten! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Praktische zaken 

• De lessen van STEVig starten in de tweede week na de zomervakantie voor groep 3 t/m 8.  

• Contact opnemen kan via de Parro-app.  U kunt een afspraak maken voor een gesprek na 
schooltijd. In verband met het continurooster zijn wij verplicht op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag eerst een pauze te houden tot 15:00 uur. Op woensdag kan een 
gesprek vanaf 13:00 uur worden gepland.  

• Weekmail: eens per week ontvangt u van een van de leerkrachten een gezamenlijke 
weekmail. Daarin vindt u kort informatie over de afgelopen week en/of over komende zaken.  

• Schooltijden: we vinden het belangrijk om onze lestijd zo optimaal mogelijk te benutten. We 
hopen dat u er zorg voor wil dragen dat uw kind(eren) op tijd aanwezig zijn. We starten in de 
klas om 8:30 uur. 

• Halen en brengen: u kunt samen met uw kind(eren) vanaf 8:15 uur de school in om uw 
kind(eren) te brengen. Na schooltijd komen alle kinderen naar buiten samen met de 
leerkracht. 

• Verlof aanvragen moet u altijd tijdig doen (m.u.v. calamiteiten) bij de schoolleider middels een 
formulier. Daar is vanuit de gemeente (en landelijk) streng toezicht op en wij houden ons aan 
de voorgeschreven regels om misverstanden te voorkomen.  

• Afmelden bij ziekte/ doktersbezoek/ etc: via de Parro-app vóór schooltijd melden. De school is 
vanaf 7:45 uur telefonisch bereikbaar.  

• We hopen dat iedereen zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school komt. Kinderen 
van de peuters t/m groep 5 mogen hun fiets voor op het schoolplein parkeren. De kinderen 
van groep 6,7 en 8 moeten iets verder lopen en parkeren hun fiets achter op het plein naast 
de school. Ouders kunnen door het grote hek en daar hun fiets op het plein parkeren. Mocht u 
toch een keer met de auto komen, willen we u vragen om niet dubbel te parkeren. Dit kan 
zorgen voor gevaarlijke verkeerssituaties. 

• De nieuwe schoolgids met extra informatie: https://destartbaansoesterberg.nl/wp-
content/uploads/sites/13/2022/08/Venster-schoolgids-2022-2023-De-Startbaan-1.pdf 

https://destartbaansoesterberg.nl/wp-content/uploads/sites/13/2022/08/Venster-schoolgids-2022-2023-De-Startbaan-1.pdf
https://destartbaansoesterberg.nl/wp-content/uploads/sites/13/2022/08/Venster-schoolgids-2022-2023-De-Startbaan-1.pdf


• Directie: vanaf dit schooljaar is Leni van Zandvoort de schoolleider. Ik ben bereikbaar via het 
mailadres: directie@destartbaansoesterberg.nl en via de Parro-app. 
 

Thema gezond.  
Een van onze speerpunten voor de aankomende jaren is het gaan voor een gezond kindcentrum. Wij 
vinden het daarom ook belangrijk om hier in deze startbrief aandacht aan te besteden. 

• Op woensdag en vrijdag zijn de vaste fruitdagen, maar wij vinden een gezonde leefstijl iedere 
dag belangrijk. Vandaar dat wij u vragen de kinderen voor de pauzes brood, fruit of groente 
mee te geven. Eten en drinken in duurzame verpakkingen (dus zo min mogelijk plastic) helpen 
ook bij ons streven om een afvalvrije school te zijn. Op de lange dagen hebben de kinderen 
twee pauzes en op woensdag één. 

• Traktaties: wij vinden het superleuk als de kinderen trakteren op hun verjaardag, maar wij 
willen u vragen om ervoor te zorgen dat de traktatie niet te groot is en zo gezond mogelijk.  
De kinderen trakteren in de klas en kunnen de traktatie in de teamkamer zetten als ze dit leuk 
vinden. Alle juffen en meesters schrijven dan op de verjaardagskaart. 
Mocht een traktatie toch te groot/ ongezond zijn, dan geven we de traktatie met de kinderen 
mee naar huis, zodat u als ouder zelf kunt bepalen wat u kind wel/ niet mag eten. Dit willen wij 
natuurlijk graag voorkomen en daar hebben wij uw hulp bij nodig. 

 
Bewegingsonderwijs 
In alle groepen gaan we twee keer per dag naar buiten én zijn er regelmatig beweegmomenten. 
Daarnaast hebben we natuurlijk de gymlessen. Hieronder informatie per groep. 

• Groep 1/2 a en b: de kleuters starten het schooljaar met buitenactiviteiten. Na de 
herfstvakantie gaan ze ook gymmen in de speelzaal. Het is fijn wanneer de kinderen na de 
herfstvakantie gymschoenen (graag voorzien van naam) inleveren bij de leerkracht en 
gymspullen meenemen. De gymspullen van de kleuters mogen op school blijven. 

• Groep 3 t/m 8 start in de eerste schoolweek met gym. Ze krijgen les in de Banninghal van een 
vakdocent gym. Op maandag worden de lessen gegeven door meester Jeroen en op vrijdag 
door meester Jorg. Hem kennen de meeste kinderen al, omdat hij ook de buurtsportcoach is 
in Soesterberg. Alle leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben gymkleding en sportschoenen (met 
witte zolen) nodig. 

• Groep 3: Heeft gym op vrijdag. De kinderen lopen samen met Angela naar de Banninghal en 
kunnen daar om 14:15 uur opgehaald worden. De kinderen die naar de BSO gaan, lopen 
samen met de leerkracht terug naar school. 

• Groep 4: Heeft gym op maandag. De kinderen gaan samen met Jennifer op de fiets naar de 
gymles en kunnen daar om 14:15 uur opgehaald worden. De kinderen die naar de BSO gaan, 
fietsen samen met de leerkracht terug naar school. 

• Groep 5/6 en groep 7/8: De bovenbouwgroepen hebben op maandag en op vrijdag onder 
schooltijd gym en gaan op de fiets. 

De kinderen van groep 4 t/m 8 hebben aanstaande maandag al hun eerste gymles. 
 
Kinderen die na schooltijd naar de BSO gaan 
Wilt u via de Parro-app even doorgeven aan de leerkracht wanneer uw kind naar de BSO gaat en 
naar welke BSO.  

 
De jaarkalender 
Alle belangrijke data kunt u vinden in de Parro-app. Momenteel zijn wij de Parro-agenda nog volop 
aan het vullen. Vast voor de agenda: 

Maandag 22 augustus  Start van het nieuwe schooljaar (8:30 uur de opening op het 
schoolplein) 

Vanaf maandag 29 augustus  Inschrijven voor de startgesprekken mogelijk via de Parro-app 

Donderdag 1 september  Ouderavond voor alle ouders/ verzorgers 

De week van 5 september 
t/m 9 september  

Startgesprekken met ouders en kinderen  

 
Educatief partnerschap 
We hebben afgelopen schooljaar weer mogen ervaren hoe ontzettend fijn het is om veel ouders/ 
verzorgers in de school te hebben die betrokken zijn, meehelpen en meedenken. In de Parro-app 
zullen wij ook dit schooljaar weer volop vragen om uw betrokkenheid  bij de thema-activiteiten en de 
uitjes. Ook als u zelf ideeën of suggesties heeft, horen wij dat natuurlijk graag. Ieder schooljaar 



organiseren we verschillende denktanks. Tijdens een denktank nodigen we ouders/ verzorgers uit om 
mee te denken over verschillende beleidsthema’s en om feedback te geven. Maandag 3 oktober is er 
weer een denktank, waarbij wij u van harte uitnodigen om mee te denken en feedback te geven.  Ook 
deze datum en de mogelijkheid om u in te schrijven komt in de Parro-app. 
 
Nieuw! Woensdagmiddagactiviteit op de Startbaan 
Wij zijn weer druk met de Kindcentrum-ontwikkeling, omdat we samen met Ska een zo kansrijk 
mogelijk kindcentrum willen zijn. Op de woensdagmiddag willen wij dus ook iets bieden voor de 
kinderen uit de wijk.  We gaan daarom na de vakantie een pilot draaien, waarbij alle kinderen die dit 
willen op woensdag van 12:30 uur (na schooltijd) tot 15:30 uur mee kunnen doen met een naschoolse 
activiteit. De kinderen die mee lunchen op school, moeten een eigen lunch meenemen. De kinderen 
die liever thuis lunchen, kunnen om 13:15 uur na de lunch aanhaken. 
  
Op de woensdagmiddag gaan wij verschillende activiteiten doen met thema's zoals: kunst/cultuur en 
bewegen. Gaby gaat samen met Lotte in ieder geval vanaf woensdag 24 augustus tot de 
herfstvakantie iedere woensdag deze pilot draaien. De enige uitzondering is woensdag 5 oktober, dan 
gaat het i.v.m. de studiedag niet door.  
  
Wij hopen dat in de toekomst de BSO ook weer opengaat op de woensdag en dat we dan gezamenlijk 
activiteiten kunnen gaan organiseren voor de kinderen, maar we hopen ook dat er nu al veel kinderen 
zijn die samen willen meedoen met de naschoolse activiteit op de woensdag. 
  
Via deze link kunt u uw kind/ kinderen opgeven voor alle woensdag of voor een aantal woensdagen. 
Als u op de link klikt, dan kunt u ook per week de activiteiten en het programma van de middag zien. 
https://forms.gle/KNgCZgnHA99G9Nz39 
 
Deze naschoolse activiteit is geschikt voor kinderen van groep 1 t/m groep 6. De oudere kinderen 
kunnen de jongere kinderen weer helpen. Er is plek voor maximaal 18 kinderen. We bieden het eerst 
aan voor alle kinderen van de school, maar mocht er nog plek over zijn, bieden wij het ook aan andere 
kinderen uit de wijk.  
 
Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt contact opnemen met Leni. 
 
Nieuwe kinderen 

   
Deze leerlingen gaan starten:  
Zora, Max, Chris, Tom, Lauren, Amber, Linde, Veerle, Deven, Aaron, Tim, Jesslyn, Younes, Colin en 
Saar 
 

Welkom! Wij wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school!    
 
 

https://forms.gle/KNgCZgnHA99G9Nz39


 
Tot maandag! 
 
Met vriendelijke groet namens het gehele team van de Startbaan,  
Leni van Zandvoort 
 
 


