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Welkom op school
De eerste week van het schooljaar is achter de rug. De kop
is eraf. Alle leerlingen zijn, gezond en wel, op school terug
en inmiddels alweer aardig ingeburgerd in hun groep.
Op maandag 27 augustus heeft u van ons de schoolgids voor
het schooljaar 2018-2019 ontvangen. Leest u deze goed en
aandachtig door. Belangrijke data voor u zijn reeds op de
kalender van de schoolgids opgenomen.
Naast de schoolgids ontving u ook het ouder-hulp-formulier
voor het schooljaar 2018-2019. Wij vragen u dat ook per
gezin in te vullen en in te leveren op school. Wij zijn inmiddels bezig met het organiseren van de eerste activiteiten en
weten dan exact welke ouders wij kunnen benaderen voor
ondersteuning.

Böttgerwater 21
2497 ZJ Den Haag
Tel: 070-3906564
Email: info@de-startbaan.nl

Ooievaarspassen
Ieder schooljaar moet u de Ooievaarspas van uw kind opnieuw
op school komen laten scannen. Wij ontvangen dan van de gemeente Den Haag weer 50 euro voor uw kind. Hiervan wordt,
een deel van, de ouderbijdrage betaald. Laat uw pas dus z.s.m.
scannen. Dat kan iedere ochtend tussen 08.15 en 08.30 uur.

Wij gaan er, samen met uw kinderen en u weer een prachtig
jaar van maken.

Ouders van leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 kunnen, indien
zij voor hun kind over een Ooievaarspas beschikken, een gratis
jaarabonnement bij Squla voor
hun kind afsluiten. Squla heeft
hele leerzame computerprogramma’s die de ontwikkeling van uw
kind optimaal stimuleren.

Informatiemiddag/avond op 10 september

Rapporten

Alle kinderen hebben voor de
zomervakantie hun rapport
mee gekregen. Alle rapportenmappen moeten uiter14.45-15.45 uur: I nformatiemiddag voor de groepen 1- lijk op vrijdag 7 september
2. Wij verwachten alle ouders van de kinderen van de groeweer op school, bij de nieuwe
pen 1-2 op school. De leerlingen vertellen dan, samen met
leerkracht, ingeleverd zijn.
de leerkrachten en onder genot van een hapje en drankje,
wat zij het komende schooljaar allemaal gaan leren. Uw kind
Jarige Kinderen
is dus bij deze bijeenkomst aanwezig.
Op maandag 10 september is de informatiebijeenkomst voor
ouders. Omdat wij het belangrijk vinden dat alle ouders
daarbij aanwezig zijn, steken wij deze in een nieuw jasje:

18.30-19.15 uur: I nformatieavond voor de groepen 38. We verwachten alle ouders van de kinderen van de groepen 3-8 op school. Uw kind vertelt dan, samen met de leerkrachten en onder genot van een hapje en drankje, wat hij/
zij dit schooljaar gaat leren. Uw kind is dus bij deze bijeenkomst aanwezig.
Let op: Wij verwachten op deze bijeenkomsten geen kinderen zonder ouders. Van iedere
leerling wordt minimaal één ouder op
deze bijeenkomsten
verwacht.
Tot op maandag
10 september!!!

Agenda
04-09: Start van het schoolzwemmen voor groep 5
08-09: Start van de weekendschool voor de groepen 6, 7 en
8.
10-09: 14.45-15.45 Informatiemiddag groepen 1-2 en 18.30
-19.15 uur informatieavond groepen 3-8.
14-09: Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij. Van 16.0019.00 uur is het zomerfeest.
15-09: Weekendschool voor de groepen 6, 7 en 8.
17-09: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.
18-09: Prinsjesdag. Alle leerlingen zijn vrij.
22-09: Weekendschool voor de groepen 6, 7 en 8.

Rasja Alladin

Groep
1-2 blauw

Datum
02-08

Aditya Badal

8

02-08

Ashanti Doorjé

1-2 blauw

04-08

Seychel Bout

1-2 paars

05-08

Eliza Imran

1-2 blauw

07-08

Shu-Wentely Paula

1-2 blauw

08-08

Asia Bouyazdouzen

6

12-08

Ryiëndri Rombley

4

16-08

Safae Ichniouen

4

19-08

Macy Zuidwijk

8

21-08

Devran Yildiz

5

24-08

Guusje Videler

6

24-08

Jennah Ahajjaj

5

26-08

Karel Boermans

5

27-08

Berkin Ali

1-2 blauw

29-08

Van harte gefeliciteerd!!

