
  

Nieuwsbrief 
Vrijdag 21 oktober 2022 

 
 

Na een superfijne eerste periode van het schooljaar, is het nu tijd voor een welverdiende 

herfstvakantie. De afgelopen negen weken is er in alle groepen hard gewerkt. Er hangt een fijne sfeer 

in ons kindcentrum en dat is te zien en te voelen als je een rondje door de school loopt! 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en zien jullie allemaal graag op dinsdag 1 november (na 

de studiedag) weer terug op school! 

Kinderboekenweek 
Deze Kinderboekenweek zijn alle groepen volop bezig geweest met het thema Gi-Ga-Groen! Tijdens 

de opening hebben alle kinderen genoten van een toneelstuk, een gedicht en kregen alle groepen 

een mooi nieuw boek. De peuters vonden het nog best spannend, maar vonden het ook heel gezellig 

om dit samen te doen. In alle groepen zijn er verschillende thema-activiteiten gedaan, denk aan 

gedichten lezen, de voorleeswedstrijd, creatieve opdrachten, een bezoek aan het bos én een 

speurtocht door ons dorp.  Samen lezen mocht natuurlijk de afgelopen weken ook niet ontbreken! 

 

Helemaal passend bij de Kinderboekenweek hadden we dit jaar de tweedehandskinderboekenmarkt. 

Wat was er een diversiteit aan boeken te krijgen! Vooral om half 1 was het ontzettend druk, maar de 

hele dag door bleven er wel mensen kopen die iets kochten. Grote hulde aan het verkoopteam: de 

kinderen van de woensdagmiddagactiviteit. Ze hebben grote moeite gedaan om boeken te verkopen, 

ons boekenplekje bekend te maken én natuurlijk door het geld te tellen. We zijn heel blij om te 

vertellen dat we uiteindelijk 113 euro hebben opgehaald met de verkoop! Hiermee gaan we mooie, 

nieuwe boeken kopen voor het kindcentrum. Iedereen die heeft ingeleverd en bij ons kraampje is 

geweest; bedankt! 

 

 

Vanuit ons Kindcentrum  



EU-schoolfruit 
Wij krijgen alweer een tijdje schoolfruit bezorgd voor alle leerlingen op onze school. Het is smullen 
geblazen met al dat lekkers en daarnaast krijgen we online leuke tips en interessante lessen 
aangeboden. Ook kunnen ouders zich aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Vind u het leuk 
om mee te kijken dan kunt u zich via onderstaande link aanmelden. 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm 

Naschoolse activiteiten in de Startbaan 
o Woensdagmiddagactiviteit: er zijn nog een paar plekjes beschikbaar voor deze gratis 

activiteit. Aanmelden kan nog via deze link:https://forms.gle/iGZdyb6XoAE1ENFX9 

o Dansles van Linde op vrijdagmiddag  
15.00 – 15.45 Minidance (groep 0,1,2) en 15.45 – 16.45 kidsdance (groep 3,4,5)  
Aanmelden of meer informatie?   
www.dansstudio-improve.nl- info@dansstudio-improve.nl 
 

o Nieuwe vrijdagmiddagactiviteit: Kids love Crafts  
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen over de deze activiteit en hebben we ouders 
gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Nu gaat Lola een leuke pilot draaien met Kids love Crafts. 
Klik hier voor meer informatie: https://forms.gle/McUQbdanZjaJ2bQD6 
Aanmelden kan ook via deze link! 

 

Verdere ontwikkelingen in ons Kindcentrum 
o Collega's hebben met behulp van input van de denktank, de leerlingenraad en de 

ouderavond weer een nieuw onderdeel ontwikkeld voor het portfolio. Meer informatie 
hierover ontvangt u in november. 

o We zijn druk bezig met ons speerpunt ”centrale plek in de wijk'. Er is een bijeenkomst 

geweest met de gemeente, de wijkagent, een jongerenwerker, iemand van Balans en 

buurtbewoners om te sparren over dit thema. Ook start in november als nieuwe pilot ‘Kids 

love Crafts’, een geweldig ouderinitiatief! 

o De werkgroep groen heeft ook weer een paar mooie stappen gezet door verschillende 

mogelijkheden te onderzoeken om het schoolplein te vergroenen. 

o Daarnaast zijn we in het team de afgelopen periode ook volop bezig geweest met het 

speerpunt "Kansrijk leren”. We overleggen, kijken bij elkaar in de groep, geven feedback 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://forms.gle/iGZdyb6XoAE1ENFX9
mailto:info@dansstudio-improve.nl
https://forms.gle/McUQbdanZjaJ2bQD6


en inspireren elkaar. Ook zijn verschillende teamleden trainingen aan het volgens uit de 

STEV-academie, dit zijn trainingen/ cursussen waar alle collega’s van STEV aan kunnen 

deelnemen.  

o STEVig. Het eerste thema van het project STEVig is geweest. Alle kinderen van groep 3 

t/m 8 hebben les gehad van Marloes (docent protestants Christelijk vorming) en Jesse 

(docent Boeddhistisch vormingsonderwijs). Komende periode komt Ismail (docent 

Islamitisch vormingsonderwijs) de lessen verzorgen over het nieuwe thema. We zijn heel 

erg blij dat er ook voor aankomend thema weer een vakdocent 

gevonden is, maar helaas is er tot op heden nog geen tweede 

vakdocent gevonden voor aankomende periode. Dit betekent dat de 

groepen niet iedere week een vakdocent zullen hebben. In de weken 

dat een groep geen vakdocent hebben, zullen de kinderen een andere 

les krijgen. Bijvoorbeeld filosoferen over het thema wensen of een 

andere les burgerschap. 

Hieronder de brief van het STEVig team over het nieuwe thema: wensen 

Beste ouders/ verzorgers,  

De natuur begint kaal te worden, en de dagen worden korter. We doen het licht wat eerder aan en 

branden een kaarsje voor de gezelligheid. Kinderen gaan straks weer in de weer met hun 

wensenlijstje voor het Sinterklaasfeest. In deze maanden hebben we er behoefte aan elkaar het beste 

toe te wensen. 

Voor kinderen is een wens vaak verbonden met iets dat ze willen 

hebben. In de lessen van STEVIG willen we met de kinderen verder 

kijken. De verhalen die we in de komende weken vertellen stellen 

belangrijke vragen waarmee we de kinderen aan het denken zetten. 

Wat is geluk, wat is rijkdom? Zijn dat wensen die alleen voor je zelf zijn? Kun je ook 

iets voor een ander wensen, wat wens je iemand dan toe? Wat gebeurt er als al je wensen in 

vervulling gaan? Een wens, het koesteren van een verlangen, het hebben van een droom kan het 

leven juist de moeite waard maken. Een wens werkt als een drive. Wie niets meer te wensen heeft, 

heeft vaak ook weinig om naar toe te leven. 

Sinterklaas is een feest waarin kinderen kunnen leren wat het is om te geven 

en om te ontvangen. In het Christelijke kerstverhaal wordt in de geboorte van 

een kind, de wens voor een betere wereld gekoesterd. We wensen elkaar 

goede kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. Die wens gaat veel verder dan 

alleen deze dagen. We wensen dat we het goed mogen hebben met elkaar, de 

komende tijd. Dat vraagt respect en interesse in elkaar. Mensen koesteren 

verschillende wensen, en mijn wens hoeft de jouwe niet te zijn. Maar we kunnen elkaar beslist het 

beste toewensen.  Met vriendelijke groet, het team vakdocenten van STEVig 

  

Nieuwe collega's en collega's in opleiding  
Ik ben Tanja van Eijl, 28 jaar. Sinds 22 augustus ben ik gestart bij de De 
Startbaan als coördinator voor de kinderopvang. Na mijn opleiding aan de 
PABO en voor de klas te hebben gestaan, ben ik geswitcht naar de 
kinderopvang. Sinds oktober 2021 voerde ik nu de taak als coördinator uit bij 
LEF in Utrecht en ben ik dus nu gewisseld naar de Startbaan. Daarnaast ben ik 
ook een aantal uur per week projectleider van Ska NEXT 
(activiteitenprogramma voor sommige tienerbso's). In mijn vrije tijd houd ik van 
creatief bezig zijn en in de natuur zijn. Niets is mij te gek. Zet mij op een fiets en 
ik fiets naar Denemarken. Zet mij op een oldtimer brommer en ik rijd naar 
Parijs. Zet mij in een kano en ik kano de langste rivier van Denemarken af. 
Maar een wandeling door de prachtige Nederlandse natuur, sla ik uiteraard ook 

niet over! Ideaal dus dat ik nu het bos naast mijn werk heb zitten.   
Ik vind het erg leuk dat ik op de Startbaan als coördinator aan de slag mag en samen kan gaan 
bouwen aan een prachtig IKC. Ik ben aanwezig van maandag t/m donderdag.  

 



Beste allemaal,  
Ik ben Gizem Sönmez, 23 jaar oud en ik kom stage lopen bij Ska!  
Mijn hobby’s zijn: bakken, koken, creatief bezig zijn en gezelligheid vind ik ook heel 
leuk.  
Even en leuk feitje: ik heb een groeistoornis dus kijk niet over me heen :)  
Vragen zijn altijd welkom!  
Ik volg de opleiding tot pedagogisch medewerker ik zit nu in mijn eerste leerjaar. De 
zomer van 2024 hoop ik klaar te zijn met deze studie.  
Mijn werkdagen zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.  
Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten!  
Groetjes,  
Gizem  

 
Hoi! Ik ben Suzanne Jonkers. Ik doe de Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs (ALPO) aan de Hogeschool en Universiteit Utrecht en kom dit komende 
halfjaar elke dinsdag stagelopen in groep 7/8. Ik ben 19 jaar oud en houd van 
lezen, dansen, hockey en muziek. Ik kijk uit naar een heel gezellig (half) schooljaar! 
 
 
 

 

Ook bij de MR is het nieuwe jaar alweer in volle gang. Begin dit jaar kwam er een vacature in de 
oudergeleding bij en we zijn erg blij om aan te mogen kondigen dat vanaf 19 oktober Liesbeth de 
Windt zal aansluiten in de MR! 
We zijn op dit moment druk bezig om het jaarplan en de reglementen te updaten, zodat we goed 
voorbereid het jaar doorgaan. 
 
We zullen dit jaar in ieder geval 7 keer bij elkaar komen, en de vergaderingen zijn openbaar! Mocht je 
interesse hebben om een keer aan te sluiten, of onderwerpen hebben waarvan je vindt dat die op de 
agenda van de MR zouden moeten staan, neem dan vooral contact op via onderstaand adres. 

mr@destartbaansoesterberg.nl 
Hartelijke groet, 
Daan, Liesbeth (oudergeleding), Eva, Ruud (personeelsgeleding) en Sandy (GMR) 
 

 
 
 

SLG/KDV 
Met de peuters zijn wij de afgelopen periode bezig geweest met 
het thema ''Welkom Puk''. Daarnaast uiteraard ook met de 
veranderde natuur. We maken wandelingen door het bos, 
zoeken naar eikels en bekijken de vallende bladeren goed. We 
hebben ook meegedaan met de Kinderboekenweek, want onze 
peuters zijn dol op lezen! Wat was het leuk om voorgelezen te 
worden door grotere kinderen en te kijken naar de opening en 
de afsluiting. Na de herfstvakantie gaan we aan de slag met het 
thema ''Reuzen en kabouters''.  
 
Groep 1-2 
In de groepen 1-2 zijn we verdergegaan met het thema dit ben ik. De doktershoek is afgemaakt, 
inclusief wachtkamer en de kinderen zijn in de huid gekropen van de dokter, de patiënt en de 
apotheker. Wat zijn er prachtige woorden langsgekomen als röntgenfoto, kraakbeen en skelet! 
Ook hebben we gekeken naar onze familie. We hebben met foto's van onze familieleden een echte 
stamboom gemaakt. Het thema dit ben is afgesloten met een PowerPoint en een tentoonstelling van 
de werkjes in de klassen. 

Vanuit de groepen   

Vanuit de MR 

mailto:mr@destartbaansoesterberg.nl


De afgelopen twee weken zijn we aan de slag gegaan met het thema 
GIGA groen. Hierbij hebben we het over de herfst gehad, want wat hoort 
er allemaal bij de herfst? We hebben het gehad over verschillende 
soorten boomvruchten, er is een herfstwandeling gemaakt in het bos en 
we hebben met de klei paddenstoelen en bladeren gemaakt. Wij kijken 
tevreden terug op een leuke en leerzame periode!  
 
Groep 3 
De afgelopen periode heeft groep 3 weer veel geleerd. We zijn 
begonnen met veel over onszelf en ons lichaam te leren. Daarna zijn we 
in het kader van de Kinderboekenweek aan de slag gegaan met GIGA 
groen. We hebben geleerd dat bomen er niet alleen zijn voor het bos, 
maar dat we er ook dingen van maken, wij zuurstof krijgen en dat het 
voor sommige dieren een belangrijke plek is. In het bos zijn we dan ook 
op zoek gegaan naar de schatten van het bos en we hebben een 

tekening gemaakt over waarom wij bomen zo leuk vinden! 
 
Wist je al? 

- Dat wij in groep 3 al 18 letters hebben geleerd? Je kan ze terugvinden op ons letterbord. 
- Dat wij bij alle letters, die we leren, ook een klankgebaar leren? Ze kunnen het vast wel even 

voordoen thuis. 
- Dat wij in groep 3 meer geleerd hebben over het Boeddhisme en het Christendom? We weten 

wie Jezus, God en Boeddha is. 
- Dat wij in groep 3 zingen erg leuk vinden? Soms zingen we spontaan een liedje als de juf 

even thee aan het halen is. 
 
Groep 4 
De afgelopen weken zijn we in groep 4 bezig geweest met het thema 'Mijn dorp'. We hebben het 
eerst gehad over het verkeer (waarbij we hebben geoefend met oversteken en fietsen naar de gym), 
daarna ging het over de voorzieningen van Soesterberg in vergelijking met een stad en daarna 
hebben we het gehad over de natuur met 'Gi-ga-groen'. Tijdens de lessen natuur zijn we ook naar 
buiten gegaan. Want hoe komt het eigenlijk dat de blaadjes in de herfst van de bomen vallen? En 
welke verschillende blaadjes zijn er allemaal? Met een papier met voorbeelden zijn de kinderen op 
zoek gegaan naar die verschillende blaadjes (qua vorm en kleur) en deze hebben ze vervolgens in 
een boom geplakt. Waar moet welk blaadje en waarom? Wat hebben ze goed samengewerkt in 
tweetallen; er werd heel goed overlegd. Hieronder wat foto's van deze les. Het thema hebben we 
afgelopen woensdag afgesloten met een superleuke speurtocht, georganiseerd door onze stagiaire 
Charlotte.  

 
 
Groep 5-6 
De afgelopen periode heeft groep 5-6 het gehad over het Boeddhisme en het Christelijke geloof. Juf 
Jesse en juf Marloes hebben de kinderen de afgelopen periode meegenomen in de twee 
geloofsovertuigingen rondom het onderwerp thuis. Zo hebben de kinderen geleerd waar Boeddha en 
Jezus zich thuis voelen door middel van verhalen en hebben de kinderen daarna zelf nagedacht waar 
en wanneer zij zich thuis voelen. Ze hebben ook gekeken naar op welke manier je iemand anders thuis 
kan laten voelen of hoe je iemand welkom kan heten. Omdat iedereen in groep 5-6 welkom is, hebben 
de kinderen deurhangers gemaakt met daarop teksten waardoor iedereen zich in 5-6 welkom voelt.  
 
 
 



Groep 7-8

 
 
In onze groep zijn we druk bezig met van alles en nog wat. We zijn naar een voorstelling in een 
theater geweest (zie stukje Chayenna), we zingen lekker vaak het liedje gi-ga-groen, we leren veel 
nieuwe woorden bij spelling en taal, en ook bij rekenen zijn er vaak onderwerpen die helemaal nieuw 
zijn. Daar moet je dan flink voor oefenen. Dan is het fijn als je doorhebt hoe je iets uit kunt rekenen 
met behulp van een strategie. Ook hebben we bladeren verzameld in het bos. Daar hebben we 
vervolgens eerst dieren mee gevormd, en later hebben we ook nog schilderijen gemaakt waarbij we 
rekening moesten houden met de horizon en het perspectief dat dan verandert.  
 

BSO 

Bij de BSO hebben we verschillende activiteiten rondom het thema ''Hip Holland Hip'' 

gedaan. Daarbij maken we gebruik van Doen-kids, een vrijwel eindeloze bron van 

leuke activiteiten. Bovendien waren we met dat heerlijke weer volop op het plein te 

vinden. De kinderen hebben eikels gezocht, voor wormen gezocht en volop van de 

natuur genoten. Na de herfstvakantie gaan we aan de slag met het thema ''Missie 

Space''. 

 
 

 

Optreden van groep Breaksquad bij theater De Speeldoos in Baarn 
Op maandag 3 oktober was er een voorstelling van de breakdancegroep Breaksquad in theater de 
speeldoos in Baarn. Breaksquad is een bekende breakdance groep in Nederland .Ze hebben zelfs  
meegedaan aan de bekende show Holland got talent en ze kwamen in de finale! 
Ze hebben ook wereldtours en optredens gehad. Ik vind het dus wel bijzonder dat onze school (de 
startbaan) hun optreden konden bekijken, maar we waren niet de enige school. Op school hebben we 
ook een website bekeken met allemaal videos en vlogs van Breaksquad. We hebben twee vlogs van 
1 van de dansers Janelle bekeken. 
Ze had verteld hoe ze in breaksquad kwam , hoe ver het lopen naar hun studio was en hoeveel uur  

per dag ze trainen. We hadden ook in haar vlogs gezien hoe zij en haar teamgenoten voorbereiden 

voor hun voorstelling en het was best indrukwekkend om te zien! 

We waren aangekomen bij het theater. We moesten wel 

eerst plekken zoeken en wachten tot de groep op het 

podium was. Toen ze aankwamen was ik erg 

opgewonden. Ze begonnen heel indrukwekkend en alles 

ging super goed, ze hebben echt skills! Uiteindelijk 

mochten 3 kinderen van onze school het podium op want 

1 van de breaksquad leden ging een salto over hen heen 

doen en dat was echt cool! Na de tentoonstelling mochten 

we vragen stellen over hoe ze begonnen met hun band. 

Daarna gingen we weer terug naar school. Ik ga dat 

moment niet meer vergeten! 

Geschreven door Chayenna uit groep 7/8 

 

Daar hebben we vervolgens eerst dieren mee gevormd, en 

later hebben we ook nog schilderijen gemaakt waarbij we 

rekening moesten houden met de horizon en het perspectief 

dat dan verandert. 

" 

" 

Vanuit de kinderen  

 



De nieuwe leerlingenraad 
Op de foto ziet u de nieuwe leerlingenraad van Kindcentrum de Startbaan.  

Ilias en Elin uit groep 5 
Luuk en Saar uit groep 6 
Xavi en Teun uit groep 7 
Ali en Anny uit groep 8 
 
De kinderen stellen zichzelf kort voor: 
Hallo ik heet Elin.  
Wanneer ben ik jarig : 9 januari. 
Mijn hobbys : tekenen,spelen,koken,slapen. 
Ik zit in: groep 5 (leerlingenraad). 
Waarom wil ik in de leerlingenraad : ik wil dat pesten 
stopt en dat iedereen op de startbaan zich hier thuis 
voelt. 

Hallo ik ben Ilias ik ben 8 jaar. Ik zit voor het eerst in de leerlingenraad. 

 
Hallo ik ben Teun ik ben 10 jaar. Ik vind zelf dat de Startbaan al een best wel goeie school is en ik 
heb nog geen plannen voor de school. Maar misschien andere kinderen wel! 
 
Hallo ik ben Anny ik ben 11 jaar en ik zit op OBS de Startbaan in Soesterberg. Ik zit in de 

leerlingenraad, omdat ik meedenken aan plannen leuk vind, en al helemaal met plannen van de 

school. Ik heb al een paar ideeën. Ik vind dat we meer aandacht moeten besteden aan het 

schooltuintje.  

Hoi, ik ben Ali ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8. Ik vind het leuk om in de leerlingenraad te zitten. En 

de school te vertegenwoordigen en plannen voor de school te bedenken.  

Hallo ik ben Xavi ik ben 11 jaar en ik zit op OBS de startbaan ik zit in groep 7/8. Mijn plannen voor de 

school zijn de planeten die op het werkplein hangen ook in elke klas te hangen maar dan in het klein 

en dat de klassen iets meer decoratie in de klas en meer spelletjes doen met heel de bovenbouw. Ik 

vind het leuk om op de Startbaan te zitten want je kan op je eigen niveau werken en dat als je iets 

moeilijk vindt dat je daar extra hulp bij krijgt dus ga vooral naar de Startbaan. 

Hoi ik ben Luuk ik ben 8 jaar en ik zit in groep 6 op obs de startbaan in Soesterberg. Ik zit in de 

leerlingenraad omdat ik wil mee wil helpen met verbeteringen om de school zoals de schooltuin 

uitbreiden en de school groener en leuker te maken. 

Hallo ik ben Saar ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik wil meedenken 

met ideeën zoals meer dingen voor op het schoolplein en ik wil ook dat we meer aandacht besteden 

aan de schooltuin  

 

Deze leerling is nieuw gestart:  Jaliyah 
Deze leerling komt komende periode wennen: Cas 

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

school!   

 

 

Sinterklaasfeest Soesterberg 
Er is een klein groepje van vrijwilligers actief bezig met de organisatie van het  Sinterklaasfeest in 
Soesterberg. Dat is op zaterdag 12 november in de namiddag op het Den Berghplein. 
 



We hebben een enthousiaste groep van +/- 20 hulppieten maar we zijn op zoek naar méér pieten! Als 
hulppiet ben je een vrolijke deelnemer aan het Sinterklaasfeest. Wie weet kan jij wel iets bijzonders 
op een éénwielfiets of jongleren? Laat ook dat dan even weten! 
Ben jij: 
- Ouder dan 15? 
- Onder de 15 (dan graag onder begeleiding van jouw vader of moeder Piet) 
- Beschikbaar op zaterdag 12 november van 16:00 - 20:00u? 
 
Meld je dan aan! 
Heb je geen pietenpak? Geen probleem; die gaan wij huren voor je. 
Wij zorgen in de Banninghal voor schminkers die van jou een mooie roetveegpiet gaan maken. 
Onze sponsoren zorgen voor een soepje en een broodje. 
 
Iets voor 18:00u gaan alle pieten van de Banninghal naar het Den Berghplein.  
Het hele programma duurt +/- één uur. Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de website: 
Programma Sinterklaasfeest Soesterberg 2022 (sintinsoesterberg.nl) 

 

Voetbal vrouwen 30+  
Beste Startbaanmoeders,  
Op de maandagavond van 20-21u gaan we met een groepje enthousiaste dames uit het dorp een 
balletje trappen bij vv ‘t Vliegdorp. We hebben een half veld toegewezen gekregen en hebben nu 
twee keer getraind. Geen prestatiedruk, puur ter ontspanning. Niveau maakt niets uit, en er is geen 
maximumleeftijd. Je bent van harte welkom om een paar keer mee te doen om te zien of je het leuk 
vindt. Mocht je daarna doorgaan dan vraagt de club de helft van een normale contributie (132,- per 
jaar/11,- per maand). Wil je meedoen, ken je iemand, of heb je nog vragen? We horen het graag. 
Email: amgijsder@gmail.com Mobiel: 06-48201480  
P.S. Juffen zijn natuurlijk ook welkom!  
Met sportieve groeten, Anne Gijsbers 
 

Muzieklessen in Soesterberg – start maandag 7 november 

Vanaf maandag 7 november kunnen 
alle kinderen ( groep 1/2 t/m 8) 
starten met muziekles na schooltijd. 
Het aanbod bestaat uit Muziek voor 
Kleuters, blokfluit- en gitaarles. De 
lessen worden gegeven door juf 
Rosita en zijn op Chr. BS De 
Postiljon aan de Generaal 
Winkelmanstraat 111 
  
Muziek voor Kleuters: Kikker is Jarig 
Vanaf 5 september starten we op 
BS Postiljon met een nieuwe cursus 
Muziek voor Kleuters met als thema 
Kikker is jarig. In 17 weken gaan we 
met Kikker op zoek naar een leuke 
manier om zijn verjaardag te vieren. 
Natuurlijk gaan ook Eend, Haas, 

Varkentje mee op deze ontdekkingsreis langs allerlei klanken, muziekinstrumenten en alles wat er bij 
muziek maken hoort. 
Deze cursus is bedoeld voor kinderen uit groep 1 & 2 van de basisschool en wordt gegeven op 
maandag van 14.50 tot 15.30 uur 

 

http://www.sintinsoesterberg.nl/


Blokfluit groepsles is een blokfluitcursus voor kinderen van groep 3 t/m 8. Tijdens de lessen wordt 
aandacht besteed aan de basistechniek van de blokfluit, noten lezen en de algemene muzikale 
ontwikkeling. Blokfluit groepsles geeft een basis om verder door te gaan met de blokfluit of om een 

overstap te maken naar een 
ander instrument. De 
groepen worden ingedeeld 
op leeftijd.  

 
 

Gitaar groepsles 
Kinderen vanaf groep 4 t/m 
8 kunnen deelnemen aan 
de groepsles gitaar. Samen 
het instrument ontdekken, 
noten leren lezen, leren dat 
thuis oefenen nodig is om 
beter en handiger te 
worden. De oefeningen, 
samenspeelopdrachten, 
gehoortraining en theorie 
zijn afgestemd op de leeftijd 
van de kinderen. De 
leerlingen leren 

improviseren en uit het hoofd spelen. Daarnaast worden ze muzikaal uitgedaagd zelf liedjes te maken 
en aan elkaar te laten horen. Kortom, een heerlijke cursus om kennis te maken met de gitaar.  
 

Meer informatie? Bel naar 035-6936596 of mail naar coen@degooischemuziekschool.nl 

 
Vakantiesport 
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22 t/m 30 oktober Herfstvakantie 

31 oktober Studiedag (alle leerlingen zijn vrij) 

11 november Ouder-kind inloop van 08.30 – 09.00 uur groep 1/2/3 

15 november Groep 3 thema Feest van 08.30 – 09.00 uur op school 

16 november Groep 7/8 “Koen Konijn” Locatie bibliotheek Soesterberg 

24 november Juf Sabrina jarig 

29 november Denktank 2 

 

 
De volgende nieuwsbrief komt in de week van 21 november, fijne vakantie! 

Team de Startbaan 

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


