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De eerst vier schoolweken zitten er alweer op en wat hebben we al veel leuke dingen 

gedaan! De sfeer in de klassen is goed, de kinderen zijn volop aan het leren en aan het 

spelen. In deze nieuwsbrief blikken we terug en kijken we weer vooruit. Hieronder zie je 

foto’s van: de eerste schooldag, de ouderavond, de start van 

het schoolfruit, de eerste lessen STEVig, het uitje van groep 8 

en de naschoolse activiteit op woensdag.  

 

Schoolontwikkeling 
Tijdens de ouderavond op 1 september hebben er een heleboel ouders heel erg goed 
meegedacht over de schoolontwikkeling. Alle ideeën hangen beneden in de gang en mogen 
nog aangevuld worden! Hieronder nemen wij u verder mee in een aantal ontwikkelingen. 
 
Beleidsthema: duurzaam wereldburgerschap 
Gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen en daarbij ook de prijsstijgingen, vinden wij het 
belangrijk om u nogmaals te informeren over een aantal mogelijkheden die er zijn als u 
weinig en/of minder financiële middelen heeft. Er is een aantal instanties die ervoor zorgen 
dat alle kinderen een sport of culturele activiteit kunnen doen, kunnen trakteren en dat 
ouders/verzorgers ook de vrijwillige ouderbijdrage kunnen betalen.  
➔ https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 
➔ https://www.leergeld.nl/soest-baarn/ 

Vanuit ons Kindcentrum  

https://www.samenvoorallekinderen.nl/
https://www.leergeld.nl/soest-baarn/


➔ https://jeugdfondssportencultuur.nl/ 
 
Wij denken graag mee en willen ook zeker helpen waar mogelijk. “It takes a village to raise a 
child”: Laten we elkaar vooral zoveel mogelijk helpen! Er is ook een nieuw initiatief gestart 
door ouders om boodschappen te verzorgen voor gezinnen van de Startbaan die de eindjes 
moeilijk of niet aan elkaar kunnen knopen. Wil je hier gebruik van maken, geef dit dan aan 
bij Leni of stuur een mail naar: ouderinitiatiefstartbaan@gmail.com 
 
STEVig 
De lessen van STEVig zijn begonnen en op dit moment zijn 
Marloes (protestants Christelijke vorming) en Jesse (Boedistische 
vorming) iedere woensdag bij ons in school om de lessen te geven. 
Ze zijn begonnen met het thema thuis. De collega’s zijn zeer onder 
de indruk van de goede vragen die er gesteld worden door de 
kinderen uit de verschillende groepen! 
 
Denktank 
Tijdens de eerstvolgende denktank op dinsdag 4 oktober om 19:30 
uur willen wij u van harte uitnodigen om wederom mee te denken. 
Dit keer zal het gaan over het beleidsthema duurzaam wereldburgerschap met als specifieke 
thema's: 

- De wijkfunctie van de school en het schoolplein 

- De eerste ervaringen met STEVig 

Op het moment dat er minder dan 8 aanmeldingen zijn, gaat de bijeenkomt niet door en 

gaan we op zoek naar een andere datum. Wil u meedenken? Geef je op via de Parro-app. 

Kindcentrum de Startbaan als centrale plek in de wijk 
We vinden het belangrijk dat wij een veilige plek zijn waar kinderen zich volop kunnen 
ontwikkelen. Op school, bij de opvang, bij de bso en ook zeker na schooltijd. Na schooltijd 

kan er natuurlijk heerlijk gespeeld worden op ons 
schoolplein, maar er is ook een aantal naschoolse 
activiteiten mogelijk. 
❖ Woensdagmiddagactiviteit (gratis) 
We zijn in augustus begonnen met een pilot op de 

woensdagmiddag en tot nu toe gaat het heel goed en 

vinden de kinderen het leuk. We merken zelfs dat er veel 

vraag naar is. Er zijn voor komende woensdagen nog een 

paar plekken beschikbaar. Hierbij de link: 

https://forms.gle/YS4W8vr5wyrutyCe9 

Opnieuw aanmelden voor alle woensdagen hoeft dus niet 

als uw kind(eren) al op lijst staan! Na het invullen van het formulier, kunnen wij checken of er 

voldoende plekken zijn en ontvangt u nog een bevestiging.  

❖ Dansen op vrijdag (hier zijn kosten aan verbonden) 
De danslessen zijn weer begonnen! Kom jij ook dansen? Elke vrijdagmiddag worden er in 
gymzaal van de basisschool danslessen gegeven. Bij Dansstudio Improve staan plezier en 
persoonlijke ontwikkeling voorop. In de danslessen werken we onder andere aan 
improvisatie, danstechnieken, ritmegevoel en creativiteit. We maken jaarlijks een dansvideo 
en sluiten het jaar af met een spetterende voorstelling. Met Linde haar enthousiasme en 
positieve energie maakt ze van elke les een feestje! Kom langs en volg een gratis proefles. 
Lesrooster vrijdag 
15.00 – 15.45 Minidance (groep 0,1,2) 
15.45 – 16.45 Kidsdance (groep 3,4,5) 
Aanmelden of meer informatie? Ja dat wil ik!: 
www.dansstudio-improve.nl - info@dansstudio-improve.nl 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/
mailto:ouderinitiatiefstartbaan@gmail.com
https://forms.gle/YS4W8vr5wyrutyCe9
http://www.dansstudio-improve.nl/
mailto:info@dansstudio-improve.nl


 
❖ Nieuw idee! 

Er is een ouder van school die zelf zeer creatief is en heeft aangeboden om 

op de vrijdagmiddag bijzondere knutselwerken te maken met de kinderen. 

Denk bijvoorbeeld aan het versieren van een tas met textiel. Aan deze 

activiteit zullen wel kosten verbonden zijn, omdat het dure materialen zijn. 

Daarnaast zijn we al ontzettend blij dat deze ouder dit vrijwillig wil gaan 

doen. Voordat er dure materialen aangeschaft worden, willen wij graag 

weten of er ouders/ verzorgers zijn die dit leuk zouden vinden voor hun 

kinderen. 

Wilt u daarom de vragenlijst invullen? Alvast bedankt! 

https://forms.gle/45mRwahUTT5NRX6H7 

Beleidsthema: educatief partnerschap 
We zijn heel erg blij dat er ook dit schooljaar weer heel veel ouders en/ of verzorgers volop 
betrokken zijn. Dit hebben we gezien tijdens de ouderavond, maar zien wij natuurlijk ook in 
de groepen, tijdens de startgesprekken en tijdens 
de inloop. Wij zijn erg blij dat onze “gouden 
driehoek” (ouders, school en kind) ook een plekje 
krijgt in het portfolio. 
 
Op de foto ziet u de ouder-kind inloop van groep 1-2 
met Lotte van Idea. 
 
De Oudervereniging (OV) 
Deze week was de eerste OV-vergadering van dit 

schooljaar en het is leuk om te zien dat deze ouders 

weer vol enthousiasme aan de slag gaan met het organiseren van activiteiten en feesten! 

Hierbij wil ik de OV-leden alvast aan u voorstellen. We gaan ook zorgen dat de foto's die in 

de gang hangen bij de voordeur weer een update krijgen. 

Jacqueline Moeder van Anissa uit groep 6 

Frederik Vader van Victoria (groep 1/2a), Katharina (groep 5) en Arthur uit groep 6 

Welmoed Moeder van Floris uit groep 4 en Sophie uit groep 1/2b 

Hanneke  Moeder van Lars uit groep 1/2b en Ruben uit groep 3  

Melanie Moeder van Luuk uit groep 4 

Marjolein Moeder van Sem uit groep 1/2b 

Willemijn  Moeder van Merijn uit groep 3 

Ellen Moeder van Sofie uit groep 1/2a en Pim uit groep 3 

Tessa  Moeder van Tom uit groep 3 en Chris uit groep 6 

Sandra Moeder van Flynn uit groep 5 en Mik uit groep 8 

Saskia Moeder van Olivier uit groep 8 

Michelle Moeder van Tygo uit groep 3 en Vera uit groep 6 

Angela Leerkracht van groep 3 

Alle ouders die meedoen in de OV doen dit geheel vrijwillig en maken weloverwogen 

keuzes, zodat we samen voor de kinderen de leukste activiteiten en feesten kunnen 

organiseren.  

Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 september (het laatste onderdeel van de 

ouderavond) zijn er veel goede vragen gesteld over de stukken. Er zijn ook zorgen geuit 

over de stijgende prijzen en de problemen die dit kan veroorzaken in verschillende gezinnen. 

Fijn dat u allen zo meedenkt. En heel erg mooi om te zien dat er nu al een ouderinitiatief is 

om te helpen. De OV heeft de vragen, de suggesties en de ideeën besproken en zal komen 

met een schriftelijke toelichting met meer informatie.  

https://forms.gle/45mRwahUTT5NRX6H7


Nieuwe collega's in opleiding 
Ik ben Irene, 21 jaar oud. Dit schooljaar ben ik op De Startbaan de 
stagiaire in groep 3. Ben een derdejaars Academische Pabo student. 
Ik ben 2 dagen aanwezig op de school, woensdag voor onderzoek 
vanuit de Universiteit en donderdag sta ik in de klas. Naast mijn studie 
zit ik op dansen bij een vereniging en doe dit met veel plezier. Creatief 
bezig zijn is ook een van de dingen die graag doe. Recepten 
uitvogelen en klaarmaken is ook een van mijn hobby's en dan vooral 
het opeten na het maken. 

 Met vriendelijke groet, Irene Gerritsma   

Ik ben Charlotte Aaftink en ik ben 18 jaar oud. Ik doe de opleiding 
onderwijsassistent en ik zit nu in mijn laatste leerjaar. Ik ben van plan om 
hierna door te studeren op het pabo. Ik loop nu stage in groep 4 en ben er 
altijd op de maandag en de dinsdag. 
  

Mijn naam is Emma, ik word eind september 17 jaar. Ik loop vanaf het 

begin van dit schooljaar stage hier op de Startbaan bij groep 5/6 op 

de maandag en de dinsdag. Ik volg zelf de opleiding tweetalig 

onderwijsassistent. Ik heb altijd al een passie gehad om met kinderen 

te werken. Ik ben ook een harde werker op school en naast school, ik 

heb daarom ook 2 banen. En mijn hobby's zijn volleybal spelen en 

koken. 

 
 

De peutergroep (speel-leergroep en dagopvang van 2-4 jaar) 
Op de peutergroep zijn we ook gestart met het thema ‘dit ben ik’. Al veel kinderen hebben 
een omtrek gemaakt van hun lichaam. Uiteraard kon Puk daar niet bij ontbreken. Ook 
hebben we onze eigen handen geschilderd. 

 
 
 
 
 
 
 

We vinden het heel erg leuk om samen met de kleutergroepen buiten te spelen. Op dinsdag- 
en donderdagmiddag doen wij een circuit samen met de kinderen van groep 1. 
Soms nog een beetje spannend, maar vooral heel erg leuk! We spelen samen, ontdekken 
nieuwe materialen en maken nieuwe vrienden! 
 
Groep 1/2 
We zijn druk bezig met het thema 'Dit ben ik'. We zijn begonnen met elkaar (opnieuw) beter 
te leren kennen. We hebben besproken wat er bij 'Dit ben ik' hoort: Het lichaam, de 
familie/het gezin, de hobby's en je lievelingssport. Het meest interessant om verder te 
onderzoeken vonden de kinderen; het lichaam. We hebben röntgenfoto’s bekeken en al 
onze zintuigen benoemd en getest. Ook is er een doktershoek in de maak. Ondertussen 
werken we aan doelen zoals het vergelijken en meten van lengte, dikte en grootte. We 
benoemen onze (lievelings)kleuren. Verder bekijken we de omslag van boeken, om te 
bedenken waar het boek over gaat, zodat we beter een boek kunnen uitkiezen als we zelf 
gaan lezen.  Kortom we zijn alweer goed gestart! 
 
Groep 3 
We zijn nu een aantal weken gestart in groep 3. We hebben al een aantal letters geleerd. 
We kunnen deze letters lezen en schrijven, maar ook woorden en zinnen ermee maken. 

Vanuit de groepen   



Daarnaast hebben we geoefend met klokkijken met de hele uren, tellen tot 40 en hebben 
kennisgemaakt met het rekenrekje. 
Naast de basisvakken (lezen, rekenen en schrijven) hebben we ook ons thema: Dit ben ik! 
We hebben eerst gekeken naar onszelf en leren nu ook over familie (ook in het engels!). We 
hebben al geleerd wat een stamboom is. 
 
Groep 4 
De eerste vier weken van het schooljaar zitten er alweer op en wat gaat het goed in de klas. 
We maken in de klas veel gebruik van het stoplicht en het blokje en de kinderen weten al 
precies hoe ze hiermee aan het werk moeten gaan en dit zorgt voor rust tijdens het werken. 
De kinderen zijn inmiddels ook al gewend aan de nieuwe vakken van groep 4 (taal en 
spelling, Estafette en werken op de Snappet). Met Leskracht zijn we nog bezig met het 
thema ‘mijn dorp’. De afgelopen drie weken hebben we gewerkt over verkeer en deze week 
zijn we gestart met de voorzieningen van een dorp en dit hebben we vergeleken met een 
stad.   

 
Groep 5/6  
Wat zijn we fijn gestart! Naast rekenen, lezen, schrijven, taal en spelling zijn we ook gestart 
met het project ‘Ons dorp’. We hebben al veel mogen leren over het verkeer welke regels 
zijn er nou als je de fiets op stapt en wat betekenen de verkeersborden die we onderweg 
tegenkomen? Zo hebben we ook geleerd dat elke vorm en kleur een eigen doel heeft: zo zijn 
de ronde rode borden verbodsborden en de ronde blauwe borden je moet borden. De 
leerlingen hebben hun eigen verkeersbord gemaakt met een grappig tintje. Zo heeft Idrith 
een school verbodsbord gemaakt en heeft Arthur de Lange Jan in een gevarendriehoek 
gemaakt.  
 
Groep 7/8 
Ook in groep 7/8 hebben we de eerste weken er alweer op zitten. De weken vliegen voorbij 
en dat is een goed teken. We zijn dit jaar elke week met muziek bezig, en de afgelopen 
weken zijn we vooral met beatboxen bezig geweest. Zelf geluiden maken en daar een lied 
mee zingen! Deze week hebben de leerlingen boekjes met loten meegenomen voor Jantje 
Beton. De helft van de opbrengst gaat naar Jantje Beton, de andere helft is bestemd voor 
ons schoolkamp in Giethoorn! Zo kunnen we dit nog enigszins betaalbaar houden. Dus 
steun ons mee en koop een lootje! 
 

 
Groep 7/8 excursie Vliegbasis Soesterberg  

Het begon met van school naar de vliegbasis 

fietsen. Het was niet heel ver, maar het was ook 

niet zo kort. Toen we daar aankwamen, begonnen 

we met 3 groepen maken, en toen moesten we 

onze tassen in een van de 17 shelters leggen -een 

shelter was een plek waar ze F15 straaljagers 

neerzetten-. Er waren een paar gidsen, en 3 

onderdelen: Planten zoeken en opschrijven, 

vogelspotten en een soort beestjes uit een meertje halen. Wij (Lars, Thijs en Olivier) vonden 

het wel leuk. Het duurde sowieso meer dan 3 uur. Vanaf dat je op school was tot 1 uur. De 

Vanuit de kinderen  

 



gidsen vonden ons de meest enthousiaste groep die ze hadden gehad. We hebben zelfs 

een zeldzame plant en zeldzame vogel gevonden.  Het duizendguldenkruid, en de 

gekraagde roodstaart. We zijn ook in een atoombunker geweest die tegen atoombommen 

kon. Als je dit zelf wilt doen, kun je gewoon naar de vliegbasis fietsen, en lekker gaan 

vogelspotten of planten zoeken. 

 

 

 
Deze leerlingen gaan in oktober starten: Yuna, Job en Liam  

Welkom! Wij wensen jullie een 

fijne en leerzame tijd toe bij ons 

op school!   

 

 

 

 

 

21 t/m 23 september Kamp groep 7/8 

26 september  Juf Lotte jarig 

28 september Meester Niels jarig 

4 oktober Denktank 1 

4 oktober  Juf Gaby jarig 

4 oktober  Ouder-kind inloop groep 1 t/m 3 van 08.30 tot 09.00 uur 

5 oktober Studiedag (alle leerlingen vrij) 

6 t/m 14 oktober Kinderboekenweek 

10 oktober Dag van de duurzaamheid 

 

Morgen is het dorpsfeest in Soesterberg 
11.00 uur – 12.00 uur: De feestelijke onthulling van het Sam Monument bij het Vliegdekpark 
(bovenop de tunnel van de N237 in Noord) met enkele toespraken, enthousiaste 
cheerleaders en een muzikale stoet. 
12.00 uur – 17.00 uur: De opening van het Den Berghplein door Burgemeester Metz, het 
begin van het muzikale feest met de United Sisters, DJ Tobias en Mariposa, optredens van 
Cheerleaders, presentaties van Brandweer en KMAR, een kermisattractie, Big Band, 
kleedjesmarkt (tot 15.00 uur), Odeon, sportverenigingen en een knallende modeshow. 
17.30 uur – 21.00 uur: Muzikale optredens en Jammen met Brandstof, Jeffrey Brons, de 
Later als ik Big Band, DJ Tobias en een waanzinnige lasershow. 
https://www.soesterberg.nu/dorpsfeest-in-opbouw/ 
 
Sport in Soest 
De feestelijke openingsactie van Sport in Soest. Je kunt je nu inschrijven voor verschillende 
gratis proeflessen! https://sportinsoest.nl/feestelijke-openingsactie 
 
 
 

Vanuit ons dorp 

Nieuwe leerlingen   

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

https://www.soesterberg.nu/dorpsfeest-in-opbouw/
https://sportinsoest.nl/feestelijke-openingsactie


Open volleybal-dag 8 oktober 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 17 oktober 


