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Technieklessen voor alle leerlingen
Deze week zijn op school de technieklessen weer begonnen. Op de
dinsdagmiddagen geeft juf Annemarie, vanaf heden, aan de groepen 1-4 technieklessen en vanaf
woensdag 17 oktober geeft juf
Carola technieklessen aan de groepen 5 t/m 8. Deze week heeft de
techniekles in het teken gestaan
van verschillende schildergereedschappen. De kinderen hebben geleerd hoe je zelf ook teken– en schildergereedschappen kunt vervaardigen. Zie voor de inhoud van de les op
www.de-startbaan.nl/woordenbeeldclub

Startgesprekken op 8 en 11 oktober
Op maandag 8 en donderdag 11 oktober zullen de eerste
startgesprekken voor de ouders van de leerlingen van de
groepen 1 t/m 7 w eer plaatsvinden. Dit is het eerste
formele, persoonlijke gesprek van het schooljaar met de leerkracht van uw kind. Aan het eind van deze week krijgt u hier
de benodigde formulieren weer van ons voor toegestuurd.
Het is belangrijk dat u het ouderformulier nauwkeurig invult
en op uiterlijk vrijdag 5 oktober weer inlevert bij de leerkracht van uw kind(eren). Voor iedere leerling moet een ouderformulier ingevuld worden. Leerlingen van de groepen 6
en 7 worden ook op de startgesprekken verwacht. I n de w eek
van maandag 01 oktober kunt u via
MSI intekenen voor een startgesprek.
Voor iedere leerling moet een
startgesprek gevoerd worden.

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

Juf Pauline van groep 5 weer op school
Juf Pauline, de andere leerkracht van groep 5, is in mei j.l. bevallen van een gezonde dochter Noa. Vanaf volgende week zit
haar zwangerschapsverlof erop en zal zij weer aan het werk
gaan. Tot op heden heeft juf Carola
het verlof van juf Pauline vervangen. Daar zij wij haar zeer erkentelijk voor. Vanaf volgende week
staat juf Carola op maandag en
dinsdag voor groep 5 en juf Pauline
op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Carola zal zich vanaf dat
moment gaan focussen op het geven van de technieklessen op de woensdag.

Schoolfruit en groente
Wij zijn verheugd u te kunnen melden
dat wij als school weer mee mogen
doen met het schoolfruit programma
van de Europese Unie. Vanaf 12 november krijgen w ij voor alle leerlingen
weer drie maal per week gratis groente
of fruit. Dit nuttigen wij dan in de ochtenden op maandagen, woensdagen en
donderdagen. U hoeft vanaf dat moment op deze dagen dan
alleen nog iets te drinken als tussendoortje met uw kind (eren)
mee naar school te geven. Het schoolfruit stopt weer medio
april 2019.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Nieuw bankrekeningnummer overblijfgeld

Ruim anderhalve week geleden heeft u van ons een brief ontvangen, per MSI en in papieren versie, met een aantal vragen
Vanaf heden, vrijdag 28-09-2018 moet uw bijdrage voor het over het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) door
overblijven van uw kind(eren) voor het schooljaar 2018-2019 onze school en/of ons schoolbestuur. Deze brief moest op
voortaan overgemaakt worden op een ander bankrekeningwoensdag 26 september ingeleverd w orden. Van veel genummer. Het verschuldigde bedrag moet overgemaakt worzinnen is hij nog niet binnen. Wij vragen u met klem om de brief
den op bankrekeningnummer
uiterlijk maandag 01 oktober in te leveren bij de leerkracht van uw kind. P er gezin moet 1 formulier ingeleNL11INGB0000157156 t.n.v DHS De Startbaan
verd worden.
Dit onder vermelding van de
Schoolmelk drinken
naam van uw kind
(eren) en schoolWanneer uw kind(eren) gebruik wil(len) maken van de schooljaar 2018-2019.
melkregeling dan kunt u dat rechtstreeks doen via de volgende
Natuurlijk mag u
link: https://iedereenfitopschool.nl/nl/l/schoolmelk-ouders/
ook altijd contant
op school komen
betalen.

Agenda
29-09: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
01-10: VSD Activiteit “Girlpower”; overblijfvergadering
02-10: Start VSD-activiteit “Musical”
03-10: Naschoolse sportactiviteit Piet Vink “Atletiek”; start
van de kinderboekenweek
04-10: VSD-activiteit “Techniek”
06-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
08-10: Startgesprekken voor de groepen 1-7; VSD-activitiet
“Girlpower”.

Wanneer de link niet werkt, kopieert u de link en plakt u hem in
uw browser.

Jarige Kinderen

Groep

Datum

Emman Imran

3

02-10

Raya Alladin

5

02-10

Cloë Gelen

6

04-10

Van harte gefeliciteerd!!

