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Groen en gezond 
Als u de school binnenkomt, dan ziet u een kleurrijke boom op de muur. 
In deze boom verzamelen we alle ideeën voor het vergroenen van het 
schoolplein. Heeft u samen met u zoon(s) en/ of dochter(s) al een 
blaadje in de boom gehangen? Dit kan nog tot de voorjaarsvakantie! 
 
Naast het maken van plannen voor het schoolplein zijn we volop bezig 
met het thema gezond. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen 
lezen is het superbelangrijk dat kinderen minimaal een uur per dag 
bewegen. Wij kijken kritisch naar de dagroosters, zodat we voldoende 
beweegmomenten tussendoor hebben. Een voorbeeld daarvan is een 
coöperatieve werkvorm passend bij het lesdoel. Daarnaast is het echter 
ook superbelangrijk dat kinderen ook voor- en na schooltijd voldoende 

bewegen. Laat die auto lekker thuis en ga vooral lopend en/ of fietsend naar school! 
 
Naast het thema bewegen zijn we ook bezig met het thema voeding. Er zijn veel verschillende ideeën 
en ook veel verschillende meningen. Samen met het team en de MR gaan we op zoek naar een 
passend en duidelijk beleid voor kindcentrum de Startbaan. Wij hebben u als ouders/ verzorgers wel 
heel erg hard bij nodig. Ook nu er nog geen duidelijk beleid op papier staat, is het echt van belang dat 
u rekening houdt met de fruitdagen (woe/do/vrij) én een kleine traktatie bij een verjaardag!  
 
STEV update 
Onze bestuurder van STEV, Karen Peters, gaat een nieuwe uitdaging aan. “Ondanks het feit dat ik 
nog met veel plezier werk en geniet bij STEV, ben ik klaar voor een volgend avontuur” Licht Karen toe. 
“De kans om aan het openbaar onderwijs in grootstedelijke context een bijdrage te mogen leveren kon 
ik simpelweg niet voorbij laten gaan.” De raad van toezicht buigt zich momenteel over de wijze van 
werving voor de vervanging van Karen.  
 
ANWB Streetwise komt op bezoek!! 

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen 
en onze mobiele telefoon zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als school 
voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. 
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op dinsdag 14 

februari naar onze school te komen.  
 
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 
leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 
rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 
aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. De vier onderdelen zijn: 

- Voor groep 1 en 2: Toet toet 
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, 
gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 

- Voor groep 3 en 4: Blik en klik 
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, 
de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

- Voor groep 5 en 6: Hallo auto 
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van 
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

- Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 
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Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op 
het fietsen naar de middelbare school.  

 
Wilt u alvast zien 
hoe Streetwise in 
de praktijk gaat? 

Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de site. http://www.anwb.nl/streetwise  
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 

Educatief partnerschap 
Ieder kind vindt het leuk als zijn/ haar ouders meehelpen op school. Er zijn veel verschillende 
manieren om betrokken te zijn op school. Voor de school, de collega's en vooral voor de kinderen is 
het fantastisch als ouders betrokken zijn en kunnen helpen. Eén van de kernwaarden van openbaar 
onderwijs is ontmoeten. Door een keer te helpen op school, kunnen we elkaar ook ontmoeten en van 
elkaar leren. Samen met jullie kunnen we veel! Ouders, kinderen en school vormen samen een 
gouden driehoek. Op die manier kunnen we elkaar helpen en versterken. Vanaf nu zal er ook iedere 
nieuwsbrief een onderdeel “vanuit onze ouders” in de nieuwsbrief. Geschreven door en voor ouders! 
 
Kindcentrum de Startbaan als centrale plek in de wijk 
In 2022 zijn we begonnen om vorm te geven aan het bovenstaande ontwikkelpunt. Inmiddels zijn we 
al best trots op alle naschoolse activiteiten in onze school; 

- Woensdagmiddag activiteit 
- Naailes voor kinderen uit de bovenbouw 
- Kids love Craft 
- Dansles  

Bent u, of kent u iemand die ook een naschoolse activiteit zou willen organiseren, dan horen wij dat 
graag! Meer informatie over deze activiteiten kunt u op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief vinden! 
 
Update Ska in balans –  Kindcentrum de Startbaan  
Zoals we je eerder hebben geïnformeerd heeft Ska Kinderopvang te maken met grote personele 
krapte. Als gevolg hiervan hebben we een aannamestop en plaatsingstop afgekondigd en voor een 
aantal kinderen in juni het contract eenzijdig opgezegd. Een aantal ouders heeft hierover een klacht 
ingediend bij de geschillencommissie. Deze ouders zijn (geheel of gedeeltelijk) in hun gelijk gesteld en 
zijn benaderd met mogelijkheden voor het zo snel mogelijk terugkrijgen van hun oude plek. Daarnaast 
hebben we alle ouders op de voorrangswachtlijst een aanbod gedaan om zo perspectief te kunnen 
bieden wanneer zij weer terecht kunnen bij Ska. De uitspraak verandert helaas niets aan de situatie: 
Ska heeft niet genoeg medewerkers om alle kinderen op te kunnen vangen. Daar waar mogelijk 
hebben we kinderen, waarvan het contract geheel of gedeeltelijk was opgezegd, kunnen 
terugplaatsen.  
Nu is het voor ons mogelijk te bekijken of er mogelijkheden zijn tot het plaatsen van nieuwe kinderen, 

onder de voorwaarde van voldoende medewerkers. Wij zullen ouders die boven aan de wachtlijst 

staan van kdv en bso van Kindcentrum de Startbaan de aankomende periode benaderen voor een 

plekje. Weet dat we binnen de huidige formatie maar een aantal plekken beschikbaar hebben. We 

zullen meer pedagogisch medewerkers nodig hebben om te kunnen groeien. Er is een 

wervingscampagne gestart met de focus op Soesterberg. De campagne draait op volle toeren en 

wellicht ben je deze al tegengekomen op Instagram of Facebook. Graag willen we je vragen om deze 

te delen in je eigen netwerk om daarmee de zichtbaarheid te vergroten. 

Vacature Pedagogisch Medewerker Ska De Startbaan  (tekst) en Link naar werving video Ska 

kinderopvang (filmpje) 

Ook zullen we het voor de Startbaan weer mogelijk maken officieel je kind(eren) in te schrijven. Voor 

ouders die al klant zijn bij Ska geldt dat je je 2e (3e of 4e) kind kan aanmelden voor de wachtlijst via het 

Jaamo ouderportaal. Het inschrijven op de wachtlijst geeft geen garantie tot plaatsing. 

Zoals eerder gezegd kennen wij geen aanname en plaatsingstop op de speelleergroep en loopt de 

plaatsing van kinderen op de speelleergroep op Kindcentrum de Startbaan door.  

Voor meer updates check www.ska.nl/skainbalans/ 

 

http://www.anwb.nl/streetwise
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftoppa.nl%2Fpedagogisch-medewerker-ska-de-startbaan%2F&data=05%7C01%7Cj.steur%40ska.nl%7C5a37c31f71f14855ee4508db02b31b8c%7C0414a35500ab409e986eb64f54ff3a5b%7C0%7C0%7C638106740526263811%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9TwlByeMpthNffKQhKxWopxsk2wgPo4I%2BkE1hne9Q38%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FgSXoKgNDFN%2F&data=05%7C01%7Cjnijhuis%40mborijnland.nl%7C3f29c741c33e448566ad08dacb908f5a%7Cdde1db616b334eef81d9cdc6c9392571%7C0%7C0%7C638046119235776903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=rA%2FOfYWJjPDQusWqoA8U8zCnE8BgUFEL4hCCslEWL9M%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.watch%2FgSXoKgNDFN%2F&data=05%7C01%7Cjnijhuis%40mborijnland.nl%7C3f29c741c33e448566ad08dacb908f5a%7Cdde1db616b334eef81d9cdc6c9392571%7C0%7C0%7C638046119235776903%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=rA%2FOfYWJjPDQusWqoA8U8zCnE8BgUFEL4hCCslEWL9M%3D&reserved=0
http://www.ska.nl/skainbalans/


Gezocht: handige ouders! 
Om te zorgen dat kindcentrum de Startbaan er netjes uitziet en uit blijft zien, zou het fantastisch zijn 
als er een aantal handige ouders af en toe kunnen helpen met een klusje. Wie is er handig en zou wel 
in de klusgroep willen? Alle handige ouders komen samen in een Parro-app-groep. Daar worden de 
klussen ingezet. Die ouders kunnen dan onderling afspreken wie, welke klus zou kunnen doen. De 
klussen kunnen worden uitgevoerd op flexibele tijden! Concrete voorbeelden van dit soort klusjes zijn 
bijvoorbeeld: 

- De laatste spullen van de zolder halen en die opbergen in de schuur en in het magazijn 

- Een bord ophangen 

- Oude spullen naar het stort brengen 

Kun jij af en toe helpen, geef het door aan Leni. 

 

Kleuters maken nieuwe (glibberige) vrienden 
Sinds afgelopen dinsdag hebben de kleuters zo’n vijftig nieuwe vrienden in de klas. Ze zijn gelukkig 
heel klein, dus het past makkelijk. Wel wat glibberig en ze eten de hele dag door. Maar dat is goed, 
want ze zijn dol op alle restjes van de kinderen. En, weet je al over welke vriendjes dit gaat? Juist, 
wormen!  
De familie wormen wonen in de wormenbak. Een initiatief van Hanneke van Deutekom (moeder van 
Lars en Ruben), en is bedoeld om aandacht te geven aan het thema ‘wij ruimen op.’  

Hanneke: “Ik ben opgegroeid met moestuinieren en heb zelf ook 
altijd een moestuin gehad. Juf Eva wist dat wij thuis een wormenbak 
hebben om zelf compost te maken van GFT-afval. En zo kwamen we 
op het idee van een wormenbak in de klas. Afgelopen dinsdag heb ik 
in groep 1 en 2 verteld over de compostwormen en hoe een 
wormenbak werkt. De kinderen vonden het heel leuk en de meeste 
durfden zelfs een worm vast te houden. De kleuters weten nu goed 
wat wormen wel en niet mogen eten. Geen glas en plastic, en al 
zeker geen 
pannenkoeken, patat of 
pizza. Al is dat laatste 

misschien vooral omdat ze het zelf op willen eten      .” 

Op dinsdag en vrijdag mogen de kinderen de wormen 
voeren met hun fruitresten en de muffen mogen ze 
voeren met koffiedrab. De wormenbak leert hoe je afval 
kunt omzetten tot iets bruikbaars, namelijk compost. Het 
sluit dus perfect aan bij het thema ‘wij ruimen op’. De 
wormenbak staat in de klassen van groep 1 en 2. Kom 
vooral eens langs om te kijken!  
 
Heb jij net als Hanneke een idee wat aansluit op het 
thema ‘wij ruimen op’, of wil je graag iets anders delen 
met de klas? Leuk! Laat het weten aan de leerkracht(en). 
 
 
Gezocht; twee nieuwe verkeersouders! 

Als ouder vind je het vast belangrijk dat je kind veilig naar school kan 

fietsen. Vanuit school leveren de verkeersouders een bijdrage aan 

deze veiligheid.  

Deze bijdrage bestaat uit een fietsverlichting controle in de herfst en 

de organisatie van het verkeersexamen voor de leerlingen van groep 

7. Het verkeersexamen wordt georganiseerd samen met de twee 

andere scholen in het dorp. Verder proberen we ieder jaar nog een 

extra activiteit rondom verkeer te organiseren. 

Wil jij meer weten en/of je aanmelden, dan kun je contact opnemen met Yvette; 0618397769 

Vanuit onze ouders 



Startbaanbekers gekregen! 

Samen bereik je meer… 

… door bijvoorbeeld duurzame producten te sponsoren. De nieuwe herbruikbare bekers 

van de Startbaan zijn door ons, Teamrol-Indexator, gesponsord. Hierdoor verminderen we 

het afval op school, wat goed past bij het huidige thema!  

Wij zijn Teamrol-Indexator en stellen ons graag even voor. Wij helpen groepen mensen 

om professioneel samen te werken. Binnen teams en tussen teams. Dit zorgt voor meer 

rust en duidelijkheid. Oorzaken aanpakken zodat teams meer bereiken in dezelfde tijd.  

Wij denken dat het NU de tijd is om het echt samen met elkaar te gaan doen. Op alle mogelijke 

vlakken. Dat betekent ook samen zorgen voor een beter milieu. Duurzame keuzes maken zodat de 

generatie die nu op school zit ook een toekomst heeft. En de generaties daarna ook.  

Lex te Riele (papa van Ruben (groep 3) en Lars (groep 1/2A)) en Ruben Jurna 

KDV/SLG 
Bij de peuters zitten we helemaal in het thema: Hatsjoe! Dat is ook niet moeilijk als de een na de 
ander verkouden is. We doen veel spelletjes met de dokterskoffer en leren daarbij onwijs ingewikkelde 
woorden zoals thermometer, stethoscoop en bloeddrukmeter. We hebben het veel over de keren dat 
we naar de dokter zijn geweest en wat er allemaal bij komt kijken bij een doktersbezoek. In de 
sensomotorische tafel kun je spelen met bloed en snot (gelukkig gewoon gekleurde bolletjes, niet 
echt) en we hebben allemaal een dokterskoffer met inhoud geknutseld. Uiteraard hebben we ook een 
echte ziekenhoek met een bedje voor Puk. Nu maar hopen dat iedereen gezond blijft! 

Groetjes Silvia, Fanny, Tanja, Romy en Gaby 

 

Groep 1-2 
Wij ruimen op! Dat is het nieuwe thema van deze periode. We hebben al geleerd om afval te scheiden 
in de verschillende containers (zie foto). In de huishoek zijn we druk bezig met het afval scheiden, het 
afval aan de weg zetten en op laten halen door de vuilnisman. Omdat een vuilnisman natuurlijk 
precies moet weten welke route hij rijdt, zijn wij ook aan het oefenen met routes door de klas lopen. En 

om te weten op welke dag het afval wordt opgehaald 
gebruiken we (zelfgemaakte) afvalkalenders. We 
weten ook dat veel afval weer opnieuw gebruikt, 

Vanuit de groepen 



gerecycled kan worden. Papier bijvoorbeeld, dat hebben we zelf gedaan met hulp van wat ouders (zie 
foto). Natuurlijk ruimen we ook zelf de omgeving op, met handige prikstokken of met de hand (wat een 
berg afval!). Kortom: Wij ruimen op!  
 

 
 
Groep 3 
De kinderen in groep 3 hebben alle letters geleerd, dat is wel een feestje waard! Tijdens het letterfeest 
hebben de kinderen letterkoekjes gebakken, een woordenspeurtocht gedaan en kregen van juf Leni 
hun letterdiploma. Komende periode gaan we nog langere woorden leren lezen en schrijven. Tevens 
gaan we aan de slag met begrijpend lezen. 
 

 
Tijdens het nieuwe thema hebben we het gehad over zwerfafval. De kinderen zijn druk met afval 
rapen. Tijdens de pauzes, tijdens het naar gym lopen, maar ook tijdens onze wandeling door het bos. 
 
Groep 4 

We zijn nog druk bezig met het thema ‘afval'. Inmiddels weten de 
kinderen van groep 4 heel goed hoe lang het duurt voordat afval 
afgebroken wordt in de natuur, hoe ze afval moeten scheiden en 
waarom. Ook hebben de kinderen nagedacht over hoe we kunnen 
zorgen voor minder afval in de klas en minder afval bij het boodschappen 
doen in de supermarkten. We zijn echte ‘supporters van schoon’ en 
kunnen het lied ook mooi zingen! Volgende week starten we met lessen 
over ‘de plastic soep'.  
 
Met rekenen zijn we begonnen met de keersommen. Hoe ziet een 
keersom eruit en welke keersom past er bij het plaatje? Want 3 x 4 is 
echt heel wat anders dan 4 x 3, ook al is de uitkomst hetzelfde! Als de 
kinderen dat goed onder de knie hebben, gaan we verder met het 
uitrekenen van de keersommen. In groep 4 moeten de kinderen de tafel 
van 1 t/m 5 en 10 uiteindelijk uit hun hoofd weten.  

Groep 5-6 
In de eerste weken na de kerstvakantie hebben we het in groep 5/6 vooral gehad over plastic, plastic 
als afval en hoe schadelijk plastic voor de natuur is. Zo hebben we geleerd dat plastic kleiner wordt, 
soms zelfs zo klein dat wij het niet meer met het blote oog kunnen zien, maar dat plastic nooit wordt 
afgebroken.  



 
Plastic is dus schadelijk voor de natuur. Tijd om in kaart te brengen hoeveel plastic groep 5-6 in een 
week tijd weggooit. Na een week het plastic afval verzameld te hebben, heeft de groep onderzocht 
welk plastic afval veelvuldig voorkomt. De groep heeft hierbij in tweetallen een staafdiagram gemaakt. 
Ze kwamen tot de conclusie dat de groep vooral heel veel pakjes met drinken en knijpfruit heeft 
genuttigd.  
 
Van de hoeveelheid plastic die de groep in een week tijd had verzameld, waren ze best wel 
geschrokken. Ze hebben samen een plan bedacht om minder plastic te gebruiken: minder pakjes 
drinken, minder knijpfruit en geen broodzakjes meer, maar drinkbekers, broodtrommels en fruit in een 
bakje die je kan hergebruiken. 7 februari gaan we onderzoeken of het is gelukt om minder plastic afval 

te verzamelen... 
  
Groep 7-8 
In groep 7/8 zijn we dol op toneellezen! Je leest dan samen in een boek, en elk hoofdstuk heb je een 
rol die je voorleest. Het leuke is dat je lekker overdreven mag voorlezen, en daar wordt het verhaal 
ook nog eens leuker van. We hebben ook boekjes in het Engels. Ook de biebboeken die worden 
gebracht door de klassenouder worden verslonden. Er zitten hele leuke boeken bij die worden 
doorgegeven zodra iemand het boek weer uit heeft. Over een paar weken gaan de leerlingen ook aan 
de slag met het maken van een boekverslag.  
 

 
Ook zijn we druk bezig met het 
houden van spreekbeurten. Soms 
gaat dat wel eens mis, dan lezen ze 
alle tekst voor of de spreekbeurt is 
veel te kort, maar gelukkig krijgen ze 
nog een kans en zijn er een heleboel 
mooie voorbeelden van goede 
spreekbeurten in de klas, zoals 
hieronder die van Cill. Hij hield zijn 
spreekbeurt over de politie. 
 
 
 

BSO 
 
Bij de BSO hebben we afscheid genomen van Jeffrey en is Jochem erbij gekomen. Wat er ook 
bijgekomen is, is de lasergun-set voor de 7+ groep, die met heel veel plezier deze week in elkaar is 
gezet en uitgeprobeerd. Maar is er dan niks voor iedereen jonger dan 7? Natuurlijk wel! Elke week 
hebben we weer een aanbod van activiteiten, met daarin knutselen, koken of sporten. Daarnaast zijn 
de spelletjes ook steeds meer in trek, zoals het bouwen van de knikkerbaan of het maken van een 
‘portret’ met blokjes. Bij verjaardagen trakteren kinderen niet op de BSO, maar staan ze op een 
andere manier centraal. Ze kiezen van tevoren een activiteit die ze graag willen doen, uit een enorme 



map met ideeën. Op hun verjaardag (of net daarna) mogen 
ze dan met hun beste vrienden of vriendinnen die activiteit 
gaan doen. Afgelopen keer: maskers maken. Dat was 
ontzettend leuk!   
 

Groetjes Tanja, Niels, Lotte, Gaby, 
Jochem en Romy 
 
 
Woensdagmiddagactiviteit 

Ook op de woensdagmiddag gaan de activiteiten 
gezellig door. Zo hebben we bijvoorbeeld in het 
thema ‘Ruim je rommel op/ Zorgen voor de wereld’ 
geknutseld met materialen die we buiten hebben 
gevonden. Zo weten de kinderen ons telkens weer te 
verrassen met leuke, creatieve ideeën. Maar 
knutselen is niet het enige wat we doen: we hebben 
uitstapjes (naar het bos of de speeltuin), knutselen, 
sport en spel en theater, muziek en dans. Wat we 
ook doen, we doen het samen en we vinden het leuk 
om te zien hoe kinderen ook daar in groeien 

Groetjes Gaby en Lotte 

 

Deze leerlingen zijn gestart of zijn aan het wennen: Keano, Charlie en Jacob 

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

school!   

 

6 februari t/m 10 februari  Inschrijven voor de portfoliogesprekken 

6 februari Groep 5/6 Fungus Mediakunst gastles in de klas van Kunst 
Centraal 

9 februari Juf Eva jarig 
Groep 7/8 excursie Renewi 

13 – 24 februari Portfoliogesprekken 

13 februari Juf Jennifer jarig 
Groep 1/2B Kinderboerderij Veenweide in Soest 

14 februari ANWB Streetwise 

16 februari Groep 5/6 excursie Renewi 

21 februari Groep 1 t/m 3 ouder-kind inloop  

23 februari Schoolfotograaf 

25 februari – 5 maart Voorjaarsvakantie 

6 maart Studiedag (alle leerlingen vrij) 

7 maart t/m 28 april Project groep 1-2 Kijken en kieken op school van Kunst Centraal 

9 maart Groep 4 kinderboerderij Veenweide in Soest 

 

Belangrijke data 

Welkom! 



13 maart Groep 3 naar bibliotheek Soesterberg (thema dieren) 

14 maart Groep 1/2A naar bibliotheek Soesterberg (thema dierentuin) 

15 maart Stembureau in de speelzaal 
Groep 1/2B naar bibliotheek Soesterberg (thema dierentuin) 

24 maart 
 

Groep 1 t/m 3 ouder-kind inloop 
Scholentoernooi volleybal 
Volgende nieuwsbrief  

 

  

 
 
Scholentoernooi volleybal 

 
Vrijdag 24 maart organiseert de 
volleybalvereniging een scholentoernooi voor 
alle kinderen van groep 3 t/m 8 uit 
Soesterberg. Opgeven kan bij je eigen 
leerkracht tot 23 februari. 
 
 
 

 
 
Meer informatie over de naschoolse activiteiten 
Naailes: Op donderdagmiddag is er naailes voor kinderen in de teamkamer op de Startbaan. Ze leren 
zelf dingen maken met de naaimachine voor een zachte prijs. Geschikt voor kinderen vanaf 9/10 jaar. 
Er zijn nog een paar plekken beschikbaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Carien 
van Ginneke (telefoonnummer: 06-43280099).  
 
Kids love craft: Op vrijdagmiddag direct na schooltijd kunnen de kinderen van groep 2 t/m 8 meedoen 
met Kids love Craft. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Aankomende vrijdag gaan de kinderen 
bijvoorbeeld een eigen plantenpot versieren. Voor vragen en/ opgeven kun je contact opnemen met 
Lola: kidslovecraftclasses@gmail.com. 
 
Woensdagmiddag activiteit; voor vragen kun je terecht bij Lotte en Gaby 
 
Op vrijdagmiddag geef Linde dansles in de speelzaal. Meer informatie kun je vinden op de website: 
https://dansstudio-improve.nl/lesrooster-soesterberg/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 24 maart 

mailto:kidslovecraftclasses@gmail.com
https://dansstudio-improve.nl/lesrooster-soesterberg/
http://volleybal.competitiemanager.net/SportCompetitieManager/ClubsInformatie.aspx?regio=WEST&poule=H4C&seizoen=2015-2016&clubID=27419

