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Project Ontwerp je nieuwe school
Deze week is de start geweest van het project “Ontwerp
je nieuwe school”. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8
gaan de komende weken hard aan het werk om een bijdrage te leveren aan het vormgeven van onze nieuwe
school. Deze week heeft u een pakketje met thuiswerk
via uw kind ontvangen. Deze papieren moeten uiterlijk
vrijdag 9 november bij de leerkracht ingeleverd
zijn. Dit pakketje huiswerk moet u thuis met uw kind
samen invullen. Het is voor uw kind de start van het project van het ontwerpen van een nieuwe inrichting van
een aantal centrale ruimten bij ons op school. De mening
van u en uw kind stellen wij hierbij zeer op prijs. Ook
ontvangen we graag reacties terug van ouders en leerlingen van de groepen 1 t/m 4.

Studiedag 16 maart

Ziek meldingen

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

Ziekmeldingen moeten dagelijks tussen 08.15 uur en
08.30 uur telefonisch gemeld worden. Ziek melden per
app, e-mail, broertje of zusje is niet mogelijk, omdat
de melding bij de administratie, door een volwassene,
gedaan moet worden en deze per app of e-mail daar
niet binnenkomt. 070-3906564

Schoolfruit
Vanaf maandag 12 november krijgen alle
kinderen op maandag, woensdag en vrijdagochtend fruit te eten op school. Vanaf dat
moment hoeft u op deze dagen geen ander
tussendoortje meer mee te brengen naar
school. De leveringen lopen tot medio april
2019 door.

Op vrijdag 16 november a.s. is er weer een studiedag.
Samen met de medewerkers van Vliegende Vis werkt het
team van De Startbaan hard aan het realiseren van de
leukste, toekomstgerichte school van Ypenburg. Ook
de studiedag van 16 november zal weer geheel in het teken van de nieuwe school
staan.

Voorlopig adviesgesprekken groep 8

Alle leerlingen zijn deze dag
vrij. Ook Vliegende Vis is deze
dag de hele dag gesloten.

Project De Held (ADO)

Groep 7 en 8 naar theater
Op dinsdag 13 november a.s. gaan groep 7 en 8 naar de
toneelvoorstelling 3 B’s in het Muziektheater Briza. De
voorstelling gaat over “pesten en buitensluiten”. De leerlingen gaan met de bus naar het theater. De les is van
11.15-12.15 uur. Dat
betekent dat alle leerlingen die dag moeten
overblijven en een
lunchpakket van huis
moeten meenemen.

Kalender
12-11: Start ‘Schoolgruit’, bezoek van twee spelers van
Ado ihkv project ‘De Held’, vsd activiteit ‘Girlpower’ na
schooltijd

Op woensdag 21 november zijn de voorlopig adviesgesprekken
voor de ouders en de leerlingen van groep 8. U ontvangt hier via
MSI binnenkort een uitnodiging voor. Dan kunt u zelf de tijd van
uw voorkeur aangeven. Houd uw MSI de komende dagen goed in
de gaten. De kinderen worden ook op het gesprek verwacht.

De groepen 7 en 8 nemen deel aan project de
Held. Dat is een gezamenlijk initiatief van
ADO Den Haag en stichting Mooi. Tijdens dit
project hebben de leerlingen een gastles van
twee ADO-spelers die vooral draait om
“respect”. De kinderen gaan met de twee spelers, over diverse thema’s rondom respect, in
gesprek. Na afloop krijgen de leerlingen een T
-shirt van ADO cadeau met natuurlijk de
handtekeningen van de twee spelers daarop.
Natuurlijk mag een gezamenlijk fotomomentje
aan het einde van de les niet ontbreken.
Helaas kan de foto niet mee naar huis. Dat kan pas wanneer we
van alle leerlingen de ondertekende AVG-verklaring op school hebben ontvangen.

Jarige Kinderen

Groep

Yessin N.

6

10-11

Fleur van der W.

1/2 paars

12-11

13-11: Groepen 7 naar het Zeeheldentheater, techniekles groep paars, vsd activiteit ‘Musical’ na schooltijd
14-11: technieklessen groep 5 en 8, sportactiviteit
‘Atletiek’ na schooltijd
15-11: Vsd activiteit ‘Techniek’ na schooltijd
16-11: Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
17-11: Weekendschool van 09.30-12.00 uur
19-11: vsd activiteit ‘girlpower’ na schooltijd
20-11: Dag van de rechten van het kind, techniekles
groep 3, groepen 1/2 blauw en 1/2 paars naar het Korzotheater, vsd activiteit ‘musical’ na schooltijd
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