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Technieklessen voor groep blauw
Vorige week zijn op school de technieklessen weer begonnen. Op de dinsdagmiddagen geeft juf Annemarie techniekles. Deze week was groep 1-2
blauw van juf Anneke en meester Peter
aan de beurt. 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

Engelse lessen

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

Leerlingenraad schooljaar 2018-2019
Inmiddels hebben wij een nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2018-2019. Hierin zitten 8 leerlingen uit de groepen 5, 6, 7
en 8, die hun groep vertegenwoordigen en ook door hun groep
gekozen zijn. Op maandag 15 oktober is de eerste vergadering
van de leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten:
Voor groep 5: Jury Cathalina en Raya Alladin
Voor groep 6: Kaybriany
Poulina en Cloë Gelen
Voor groep 7: Rishuneldy
Badal en Salim Taheri
Voor groep 8: Sven
Schurman en Anne van
Geest .

Op onze school krijgen alle leerlingen, van groep 1 t/m 8,
Engelse les aangeboden. Op dit moment zijn we bezig met
Startgesprekken
de sollicitatieprocedure voor een echte Engelse docent. Zij
zal wekelijks alle groepen in onze
Op maandag 8 en donderdag 11 oktober a.s. zijn de startgeschool, op de maandag en de vrijsprekken. U heeft via MSI hier zelf voor kunnen intekenen. Als
dag, Engels gaan geven. Alle leeru dat niet gedaan heeft, dan heeft de leerkracht u op een tijdlingen krijgen dus binnenkort twee
stip gepland. Kijkt u dit dus goed na.
maal per week les van een Engelse
docent. Vandaag heeft juf Helen,
Als u het leerling formulier nog niet heeft
een sollicitant, een proefles gegeven
ingevuld en ingeleverd, dan kunt u dat
in de groepen blauw en 7. De leermaandagochtend om 08.30 uur alsnog
lingen waren in ieder geval erg endoen. Van ieder kind MOET een formulier
thousiast. Wanneer de lessen van
ingeleverd worden. Leerlingen van de
de nieuwe Engelse docent daadwerkelijk starten, zullen wij
groepen 6, 7 en 8 moeten bij het gesprek
dat in de nieuwsbrief vermelden.
aanwezig zijn.

Mijn School Info
Op school gebruiken wij een app voor de oudercommunicatie, Mijn School Info. Via deze app krijgt u wekelijks informatie van ons toegestuurd. Wist u dat de App ook
op uw telefoon te gebruiken
is?
U kunt de app Mijn SchoolInfo
vinden op Google Play of in de
App store.
Het is erg belangrijk dat u dagelijks op deze app kijkt of u
berichten van ons binnen heeft.
Inmiddels staat ook de schoolkalender in de app opgenomen.
Zo proberen wij het zo handig
mogelijk voor u te maken.

Agenda
06-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur
08-10: Startgesprekken voor de groepen 1-7; VSD-activiteit
“Girlpower”.
09-10: VSD activiteit “Musical”.
10-10: Naschoolse sportactiviteit “Atletiek” in het Piet Vinkcentrum.
11-10: Startgesprekken groepen 1-7. VSD-activiteit
“Techniek”.
13-10: Zaterdagschool van 09.30-12.00 uur.

Vakantiepas activiteiten in de herstvakantie
Vogelvriendjes verven een pindakaashuisje bij Avonturia de Vogelkelder. In het Videogamemuseum spelen gamers allerlei oude
en nieuwe games. Avonturiers gaan terug naar de prehistorie in
Sea Life en voor de sportievelingen is er een Geheim Agent
Bootcamp. Bekijk deze en alle andere activiteiten op
www.vakantiepas.nl. I s uw kind nog geen lid van de VakantiepasClub? Geef het dan gratis op via www.vakantiepas.nl
en maak meteen gebruik van de kortingen .

Jarige Kinderen

Groep

Datum

Anny Zhu

3

09-10

Rishuneldy Badal

7

09-10

Sheysireledy Badal

7

09-10

Tayem Cheriha

1-2 blauw

10-10

Mohammed Habib Polat

5

13-10

Isabella Michielse

7

13-10

Van harte gefeliciteerd!!

