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Vanuit ons kindcentrum 

En dan ineens is het alweer maart, wat vliegt de tijd! Deze week is de week van openbaar onderwijs 

en dat is een mooi moment om ons prachtige kindcentrum in het zonnetje te zetten aan de hand van 

de kernwaarden van openbaar onderwijs. 

❖ Vrijheid:  

Op de Startbaan is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen. Iedereen heeft recht op 
gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 
 

❖ Gelijkwaardigheid 

Op de Startbaan kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert kritisch denken. Je neemt 
verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander. 

❖ Ontmoeting 

Op de Startbaan leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. 
We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de hele wereld! 
 
Ik loop iedere dag met veel trots door ons kindcentrum, omdat ik zie dat deze waarden overal 

terugkomen op de Startbaan. Ik zie bijvoorbeeld prachtige 
ontmoetingen tussen kinderen, tussen ouders en ook tussen collega’s. 
Er ontstaan hele waardevolle gesprekken en dat is voor iedereen 
leerzaam! 
 
Ik ben enorm dankbaar voor de passie en betrokkenheid die ik ervaar 
bij collega’s en ouders/ verzorgers.  
 
 

Club voor geweldige ideeën; thema eenzaamheid 

Deze week is groep 6 naar Soest gegaan om samen met de kinderen van groep 6 van deBuut en de 
groep 6 van de Egelantier aan de slag te gaan met de Club voor geweldige ideeën. Samen gaan ze 
ideeën verzamelen om eenzaamheid in de gemeente Soest tegen te gaan. Op 4 april komen alle 
kinderen weer samen op de Startbaan om de ideeën te presenteren aan de wethouder en iemand van 
het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

STEVig: beleidsthema duurzaam wereldburgerschap 

We zijn heel erg blij dat er zoveel ouders/ verzorgers komen kijken bij onze STEVig-lessen! Wij 

merken dat het voor de kinderen ook heel erg leuk is als ouders/ verzorgers een keer komen kijken. 

Dat maakt ook dat je er thuis nog even over na kunt praten.  

We merken dat kinderen nieuwsgierig zijn en goede vragen stellen. Op deze manier kunnen ze ook 

heel veel leren van elkaar! Zo leren we bijvoorbeeld over de verschillende feesten en tradities. 

Ramadan 
Deze week is de Ramadan gestart. In deze maand staat voor Moslims gelukkig samenleven in  vrede 
en verbinding centraal. We wensen iedereen die meedoet een mooi Ramadan toe. 
 
Pasen 
Over twee weken is het Pasen. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus uit de dood is 
opgestaan. Wij wensen iedereen alvast een fijne Pasen.  
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Skartbaanteam: beleidsthema educatief partnerschap 

 

Deze week heeft het Skartbaanteam (Ska en Startbaan) gezellig samen geluncht en hebben we 

samen nagedacht hoe we ons kindcentrum nog verder kunnen ontwikkelen. Ook leren we steeds 

meer over de twee werelden (onderwijs en opvang), zodat wij elkaars expertise kunnen benutten.  

Zwangerschapsverlof Jennifer 

Goed nieuws! Onze collega Fanny neemt afscheid bij Ska, maar neemt geen afscheid van ons 

kindcentrum. Op moment dat Jennifer eind mei met zwangerschapsverlof gaat, zal Eva uit groep 1-2b 

les gaan geven in groep 4 (samen met Karla) en wordt Fanny de leerkracht van groep 1-2b (samen 

met Sandra). Op die manier kunnen we het zwangerschapsverlof van Jennifer dit schooljaar gewoon 

intern oplossen! 

Even voorstellen 

Mijn naam is Amber Habraken en ik ben 23 jaar oud. Begin april start ik op 

de Startbaan als jonge kind specialist. Hier heb ik ontzettend veel zin in. 

Hiervoor heb ik 6 jaar op een kinderdagverblijf gewerkt als pedagogisch 

medewerker. Het afgelopen jaar heb ik als jonge kind specialist gewerkt op 

een speelleergroep en een buitenschoolse opvang.   

Als jong kind specialist zal ik op de groep staan bij het kinderverblijf en de 

buitenschoolse opvang. Hiernaast zal ik mij ook bezig houden met het 

pedagogisch klimaat binnen het kindcentrum. Mijn werkdagen zullen 

maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn. Hopelijk komen we elkaar 

snel tegen. Heb je nog vragen voor mij? Stel ze dan gerust.   

 

Mijn naam is Jochem en ik woon in Amersfoort. In Juni 2019 heb ik mijn 
diploma als Onderwijsassistent behaald. In September 2019 ben ik 
begonnen met de werkzaamheden als Pedagogisch medewerker binnen de 
SKA. Sinds een korte periode ben ik terechtgekomen via de SKA bij de 
Startbaan, waar ik het tot nu toe enorm naar mijn zin heb.  
 In mijn vrije tijd maak ik samen met mijn partner veel stadswandelingen en 
bezoeken we hier en daar een bierbrouwerij. Ik kijk graag naar een mooie pot 
voetbal en probeer deze sport ook elke zondag uit te oefenen. Dit laatste doe 
ik in een vriendenteam welke 7 jaar geleden is opgericht. Voetballen doe ik al 
van jongs af aan. Naast het spel vind ik het sociale aspect erg belangrijk. 
Samen sta je sterk. Ik probeer dan ook een echte teamplayer te zijn in mijn 
dagelijkse bezigheden. 
 Verder vind ik het belangrijk dat een kind kan en mag zijn wie het kind is. Ik 

vind het waardevol om te zien dat ieder kind zich op een eigenwijze manier ontwikkeld. 

Mocht u een vraag willen stellen, de koffie staat klaar! 
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Koningsspelen 2023 

Op vrijdag 21 april zijn de Koningsspelen. We ontbijten die dag allemaal samen en daarna gaat de 

onderbouw aan de slag met sport en spel en picknicken. De midden-bovenbouw gaat samen met de 

kinderen van de Postiljon en de Carolus sporten bij Vliegdorp. De Oudervereniging is samen met de 

andere scholen al volop bezig met de voorbereidingen. Wilt u ook meehelpen, opgeven kan via de 

Parro-app! 

 

Welkom!  

Deze leerlingen zijn gestart of zijn aan het wennen: Xem, Alperen, Mona, Celia, 
Lisa, Liyana, Aiden, Imrane en Merel. 

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

school!   

 

Vanuit onze groepen 

KDV/SLG 

Bij het kdv/slg zijn we begonnen met een nieuw thema: Eet Smakelijk!  
We hebben zaadjes geplant voor onze nog te maken moestuin. We hopen binnenkort 
kleine plantjes te zien. Zelf knutselen we ook verschillende groenten, zoals wortels. En 
dit keer hebben we dat met onze voeten gemaakt. Dat voelt wel gek hoor, verf tussen 
je tenen:)  
Met de woordkaarten hebben we een ren-spel gedaan. Eerst hebben we alle woorden 
besproken. Dan leggen we 3 woordkaarten door de ruimte. Juf zegt een omschrijving 
en we rennen naar het juist kaartje. En dan mogen we om de beurt zelf een 

omschrijving zeggen en gaat de rest rennen. 
 
In de kring hebben we een nieuwe liedje geleerd, het fruitlied: 
Kijk eens naar je appel Kijk eens naar je peer Kijk naar je banaantje Er is nog veel meer Eet maar 
lekker op Want fruit is gezond Stop het niet in je oren Maar stop het in je mond Kijk eens naar je kiwi 
Naar je mandarijn Kijk eens naar je aardbei Ja, ze smaken fijn Eet maar lekker op Want fruit is gezond 
Stop het niet in je oren Maar stop het in je mond 
 
Kortom, we zijn op allerlei manieren aan het leren over eten en drinken. 

BSO  

 
Op de BSO spelen we stiekem steeds iets langer buiten. We merken namelijk dat 
nu de lente in aantocht is, kinderen zich daar prima kunnen vermaken. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat we binnen geen leuke dingen te doen hebben, natuurlijk! 
Want wat dacht je van zelf badbruisballen maken? Of de ramen beschilderen in 
fleurige lente-taferelen? SKA is op dit moment bezig met de peilers welbevinden, betrokkenheid en 
zelfsturing en dat zie je ook elke dag terug op de BSO. Kijk maar eens naar het kapla-bouwwerk: dat 
kun je onmogelijk maken zonder goed teamwerk (welbevinden) en betrokkenheid ( kijk maar eens 
goed, het zit ingewikkelder in elkaar dan je anvankelijk denkt!) En zelfsturing? Nou, als je zelf de juf 
komt halen om een foto te maken voor in de nieuwsbrief: dan geloof ik dat dat wel goed zit! 
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Groep 1-2 

De afgelopen periode zijn de groepen 1-2 aan de slag gegaan met het thema wij ruimen op. Binnen dit 
thema hebben wij ontzettend veel geleerd over de verschillende soorten afval en over beroepen die 
met afval te maken hebben. Ook hebben we een aantal bijzondere activiteiten gedaan: we hebben 
zelf papier gemaakt, we hebben een wormenbak in de klas gekregen en er zijn zelfs twee 
vuilnisvrouwen met vuilniswagen op bezoek geweest.  

Tijdens het thema wij ruimen op is groep 1 bezig geweest met het volgen en 
beschrijven van eenvoudige routes en met het sorteren van voorwerpen op 
gewicht.  
Groep 2 heeft veel geoefend met de rangtelwoorden en het gebruiken van 
meetkundige begrippen als links, rechts, tegenover en tussen.  
 
De komende periode gaan wij aan de slag met het thema wij werken in de 

dierentuin. We zijn al veel bezig geweest met het ontwerpen van onze eigen dierentuin en met het 
bedenken van wat voor werk je nou moet doen in een dierentuin.    
De leerkrachten van groep 1-2 kijken weer uit naar de komende periode!   
 

Groep 3 

In groep 3 zijn we druk bezig met het thema “het weer". Tijdens de 
opening van het thema waren de juffen verkleed als de winterkoning, 
de lentefee, het zomerzonnetje en de herfstheks. Ze lazen de tekst 
voor van een liedje, dat liedje hebben we daarna in de klas 
gezongen. Tijdens het liedje leerde we wanneer het nieuwe seizoen 
begint. 

 
Tijdens de themalessen hebben we meer over wolken geleerd, over de regenboog, over het ontstaan 
van de seizoen en we hebben het over de waterkringloop gehad. Natuurlijk zijn we ook lekker creatief 
aan de slag geweest. We hebben zelf wolken geschilderd in een landschap, versiering gemaakt voor 

op onze ramen en ons lievelingsseizoen getekend. Na het 
tekenen moesten we ook raden wat het lievelingsseizoen van de 
ander is. 

 
Met rekenen zijn we druk aan de slag met alle plus- en 
minsommen onder de 20 uitrekenen. Daarnaast oefenen we ook 
om de sommen onder de 10 snel uit te rekenen! Met lezen leren 
we steeds moeilijkere woorden lezen. De juf kan nu niet zomaar 
iets op het bord schrijven of in de zoekbalk bij youtube tikken, 
want wij lezen het gewoon mee! 

Groep 4 

We zijn nu drie weken bezig met het nieuwe thema 'weer en klimaat'. Tijdens de opening van het 
thema hebben de kinderen kennis gemaakt met de winterkoning, de lentefee, het zomerzonnetje en 
de herfstheks. In de lessen die volgden hebben de kinderen geleerd waarom we seizoenen hebben, 
wat voor soort wolken er allemaal zijn en hoe de kringloop van het water eruitziet. De komende weken 
gaan we het nog hebben over wind en temperatuur. Daarnaast gaan de kinderen zich verdiepen in het 
weerbericht en gaan ze zelf een weerbericht presenteren in de klas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met spelling hebben we twee belangrijke woordpakketten behandeld, namelijk de letterzetter en 
letterrover. De kinderen hebben geleerd dat je bijvoorbeeld slakken met dubbel k schrijft (letterzetter) 
en dat je bijvoorbeeld straten met één a schrijft (letterrover). Twee woordpakketten die we nog veel 
gaan oefenen de komende tijd.  
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Met rekenen zijn we nog steeds bezig met de keersommen, maar ook met klokkijken (analoge klok). 
Het is nu half 5, hoe laat is het dan over een half uur. Dat is een voorbeeld van een vraag waar we 
aan gewerkt hebben.  
 
Groep 5-6 
Klokkijken en de keersommen staan bij groep 5 tijdens rekenen centraal. Ze hebben alle keersommen 
nu aangeboden gekregen en maken nu een verdiepingsslag naar de deelsommen. Toch moeten de 
keersommen nog goed geoefend worden. Dit doen we op school, maar het zou ook super zijn als jullie 
thuis blijven oefenen.  

 
Bij groep 6 ligt de focus op verhoudingstabellen en breuken. Dit is soms nog 
best lastig. Ze zullen de volgende opmerkingen wel kunnen dromen: ‘vanaf één 
kan je overal heen en alles wat je boven doet, doe je ook onder.’  
 
Met Leskracht zijn we gestart met het thema weer en klimaat. We hebben al 
veel geleerd over de verschillende klimaten en de kenmerken daarvan. Van 
NME Balans hebben we een leskist ontvangen, waarbij de kinderen vragen 
maken, maar ook proefjes doen. Zo leren de kinderen de verschillende plaatjes 
herkennen in een weerbericht, leren ze een regenmeter en een thermometer af 
lezen en leren ze over de verschillende wolken.  

 

Groep 7-8 

Groep 7/8 staat in de krant! Wellicht hebben jullie het al gezien, maar wij hebben met hulp van twee 
redacteuren allemaal artikelen geschreven die in de Soester Courant zijn verschenen afgelopen 
woensdag. Het was leuk om te doen, maar soms ook best lastig om goede zinnen te maken. We zijn 
wel trots op het eindresultaat!  
 

Met Leskracht hebben we ons eigen weerstation gemaakt. Nu meten 
we de windrichting, windkracht, luchtdruk en neerslag met behulp 
van onze zelfgemaakte instrumenten.   
En vanavond gaan we met drie teams meedoen aan het 
schoolvolleybaltoernooi. Dat is weer even geleden dat we daar aan 
mee konden doen!  
 
 

 
Vanuit de ouders en verzorgers (geschreven door en voor ouders/ verzorgers) 

Vanuit de ouders/ verzorgers 

Mee met een uitje van groep 4 

Op misschien wel de natste dag van het jaar trok groep 4 erop uit! Vanuit 
school werden de kinderen opgedeeld in groepjes en onderverdeeld bij de 
auto's van de ouders die zich hadden opgegeven om te rijden. Eva Wever, 
moeder van Nina, was een van die ouders: 'Ik vind het leuk en belangrijk om 
op deze manier mee te kunnen helpen om uitjes zoals deze mogelijk te 
maken. Het is ook fijn dat er vanuit school veel flexibiliteit is. Ik heb nog een 
zoontje van 3 en het was geen probleem om hem mee te nemen. Ik kon 
daardoor geen groepje begeleiden bij de kinderboerderij, maar dat maakte 
niet uit. Op deze manier kon ik toch m'n steentje bijdragen en heb ik genoten 
van een natte, maar toch hele gezellige dag!'  
 
Op de kinderboerderij is Soest mochten de kinderen in groepjes opdrachten 
doen en vragen beantwoorden. Het regende pijpenstelen dus de anders zo 
populaire speeltuin bleef dit keer onbespeeld. Maar dat mocht de pret niet 
drukken, aldus Nina, dochter van Eva: 'het was de leukste dag uit m'n leven!'.  
 

Met een nat pak vertrok groep 4 weer naar school om na te genieten van dit avontuur met de klas!  
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Groen schoolplein: doe je weer mee?  

Vorig voorjaar is een start gemaakt om het schoolplein groener te maken. Een aantal enthousiaste 

ouders heeft samen met de kinderen, de leerkrachten en enkele vrijwilligers uit Soesterberg tegels 

gewipt, een inheemse tuin aangelegd, geveegd en opgeruimd. Dat smaakte naar meer en zo ontstond 

de droom om dit verder uit te werken naar een compleet groen schoolplein. Hiervoor is inmiddels een 

groepje ouders olv Leni bij elkaar die deze plannen verder uitwerkt, contacten legt met gemeente en 

leveranciers etc. Het succes van het tegelwippen en opruimen van vorig jaar doen we dit jaar weer 

graag opnieuw! Op vrijdag 14 april steken we graag, samen met jullie, de handen weer uit de mouwen 

om het schoolplein weer een stapje groener te maken. Er volgt nog een officiële uitnodiging, maar we 

hopen dat jullie de datum vast noteren in de agenda's! Mocht je interesse hebben in de werkgroep 

Groen Schoolplein, dan horen we dat ook graag! We kunnen zeker nog enthousiaste en creatieve 

mensen gebruiken, die met ons mee willen denken! 

Welkom! 

Vanuit samenwerkingsverband de Eem 

Inspiratieavond 13 april 2023: Lichaamstaal; We spreken 

het allemaal 

We spreken het zeker allemaal, maar kunnen we het ook 

goed verstaan? Wat zegt een leerling die 

met de armen over elkaar zit of wat zeg je zelf onbewust 

wanneer je voeten tijdens een gesprek in de 

richting van je gesprekspartner wijzen? 

Lichaamstaal is ook in het onderwijs nog onderbelicht. 

Op welke manier kan je het gedrag van kinderen, van je 

collega of een relatief onbekende op een juiste manier aflezen? Kunnen we met onze eigen 

lichaamstaal ook veranderingen teweegbrengen bij een ander? Ben je als leerkracht of ouder in staat 

om beter af te stemmen op het kind, door zelf iets te veranderen? Wat kan je morgen anders doen? 

Op deze inspiratieavond neemt Denise ons mee in de wereld van de lichaamstaal. 

 

Meer over Denise Dechamps: 

Denise Dechamps is van origine psycholoog van beroep en houdt zich al ruim 10 jaar bezig met het 

bestuderen van menselijk gedrag. Ze staat bekend als de lichaamstaal expert van Nederland, dankzij 

haar expertise en bekendheid van tv en radio (o.a. RTL, SBS6, BNR, NPO, Radio 538). Regelmatig 

analyseert zij op verzoek de lichaamstaal van wereldleiders, crime-zaken en beroemdheden. Wat 

begon als een verdieping voor haar werk als psycholoog, groeide uit tot de ontdekking dat 

lichaamstaal in veel branches onderbelicht en onderschat is. Hier startte haar missie om Nederland 

bewuster en bekwamer te maken in lichaamstaal, een essentieel deel van onze communicatie. 

Direct aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-13-april-2023-592278640357 

 

JOSEE: steunpunt passend onderwijs in de regio Eemland 

 Heb je vragen over passend onderwijs of loop je vast op school dan kun je terecht bij het jeugd- en 
oudersteunpunt Eemland: JOSEE. Op www.josee.nu vinden jeugdigen (van 4 tot 18 jaar) en hun 
ouders en verzorgers toegankelijke, objectieve informatie over passend onderwijs. De medewerkers 
van JOSEE denken met je mee, geven informatie en kunnen je in contact brengen met de juiste 
personen en instanties. 
Ook kun je vragen over je eigen specifieke situatie voorleggen aan JOSEE. Wil je persoonlijk advies of 
steun, dan heeft JOSEE een aantal spreekuren per week, waarvoor je online eenvoudig een afspraak 
kunt maken. Je kunt JOSEE ook gewoon bellen tijdens de spreekuren. JOSEE werkt onafhankelijk en 
objectief. Vragen kunnen anoniem gesteld worden. 
Contact; Bel: 033 – 30 30 488 - Mail: contact@josee.nu  
De actuele spreekuurtijden vind je op de website: www.josee.nu 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-inspiratieavond-13-april-2023-592278640357
http://www.josee.nu/
mailto:contact@josee.nu
http://www.josee.nu/
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Vanuit de GGD 

Beste ouders, 
De jeugdgezondheidszorg van de GGD wil bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen 
en jongeren. Ook op de basisschoolleeftijd. Zij willen daarbij goed aansluiten bij de behoefte van 
ouders en scholen. Op dit moment zijn zij aan het kijken hoe zij als jeugdgezondheidszorg beter 
kunnen aansluiten op wat u als ouders nodig heeft. Daarom willen zij u uitnodigen om een korte 
vragenlijst in te vullen. 
Via deze link kunt u de vragenlijst invullen, dat kost ongeveer 10 minuten: 
Vragenlijst voor ouders van kinderen op regulier basisonderwijs in de regio Utrecht (ggdru.nl) 
 
Dank u wel voor uw medewerking! 

 

Nieuwtjes uit de regio 

 

 
- Woensdag 24 mei organiseert Vliegdorp en scholentoernooi voetbal! 
- Balans organiseert een Kids Lente Kamp 
- Er zijn weer nieuwe creatieve activiteiten met Kids love Craft 

 

Belangrijke data 

28 maart Theorie-examen verkeer groep 7 

29 maart Knutselochtend Pasen groep 1,2 en 3 

4 april Workshop Kijken en kieken groep 1,2 op school 

6 april De woordenspeeltuin in de klas groep 3 en 4 

7 t/m 10 april Goede vrijdag en Paasweekend. Alle leerlingen zijn vrij 

9 april Juf Leni jarig 

13 april Inspiratie-avond SWV de Eem 

14 april Fietscontrole groep 7 

17 april Ouder-kind inloop groep 1,2 en 3 

21 april Koningsspelen 
Korte nieuwe nieuwsbrief  

22 april t/m 7 mei Meivakantie, alle leerlingen zijn vrij 

27 april Juf Karla jarig 

10 mei 
 

Denktank  
Juf Angela jarig 

12 mei Meester Ruud jarig 
Verkeersexamen praktijk groep 7 

15 mei Project foto’s van vindsels groep 3 en 4 

17 mei Wind in de zeilen (Korenmolen de Windhond Soest) groep 7/8 
Koen Konijn in bibliotheek Soesterberg groep 3 

18 t/m 21 mei Hemelvaartweekend. Alle leerlingen zijn vrij 

22 mei Orkestproject Robinson Crusoe bij PVO in Soest groep 5/6 

24 mei Schoolvoetbaltoernooi Soesterberg 

25 mei Ouder-kind inloop groep 1,2 en 3 

26 mei Schoolreisje groep 1 t/m 6 

27 t/m 29 mei Pinksterweekend. Alle leerlingen zijn vrij 

30 mei Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij 

30 mei t/m 2 juni Avondvierdaagse 

https://vragenlijst.ggdru.nl/?f=3lbnnizscm
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Kids love craft! 

Op vrijdagmiddag kun je met Kids love craft creatief aan de slag op de Startbaan. Meer informatie kun 
je vinden op de poster. Tijdig inschrijven is wel van belang, dat kan op de lijst tegenover het lokaal van 
groep 1-2a.  

-  
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Kids lente kamp Balans 

 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief komt in de week van 21 april 


