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Open middag 14 december 2018
Op vrijdagmiddag 14 december
was het “Open middag” op
school. De leerlingen van groep
8 hadden de bewoners in de
wijk en ouders van de peuters
uitgenodigd om de tentoonstelling over de nieuwe school te
komen bekijken. Op de uitnodiging zijn zo’n 15 belangstellenden afgekomen. De leerlingen
gaven in tweetallen aan iedere
belangstellende een presentatie over de nieuwe school gevolgd door een rondleiding
door ons schoolgebouw. De
genodigden waren erg onder
de indruk van de presentatievaardigheden van onze leerlingen. Fawaz heeft de presentatie voor zijn
gasten zelfs volledig in het Engels gedaan. Wij,
leerkrachten, zijn heel trots op onze groepers 8.

Les “democratie”
Op woensdag 19 december bezochten de groepen 7 en 8
Madurodam, Het Binnenhof en De Tweede Kamer voor
een les over “democratie”. Zij werden in Madurodam
ontvangen waar zij, op democratische wijze met elkaar
een stad bouwden. Daarna kregen zij een rondleiding
door Madurodam. Vanaf Madurodam reisden zij met de
tram naar het
Binnenhof. Ook
namen ze met
elkaar plaats
op de publieke
tribune van de
Tweede Kamer
waar zojuist
een debat aan
de gang was.
Een prachtige,
leerzame dag.

Kalender
21-12: Leerlingen zijn vanaf 12:00 uur vrij.
22-12: Laatste keer weekendschool van 2018. .
24-12 t/m 04-01: Kerstvakantie
07-01: Start oriëntatieperiode Voortgezet Onderwijs
voor groep 8
09-01: Luizencontrole (geen gel/vlechten in het haar),
technieklessen groep 6 en 7
11-01: Vsd activiteit ‘Lego mindstorms’ programmeren
14-01 t/m 25-01: Cito toetsw eken, afname Derde
Groeps Onderzoek, groepen 5 en 6 naar een theatervoorstelling

Cito toetsweken

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

Van maandag 14 januari t/m vrijdag 25 januari zijn de cito toetsweken. We willen u vragen om in deze periode geen tandarts-,
orthodontist–, dokter– en/of ziekenhuisafspraak voor uw kind in te
plannen.

Schoolreisjes groepen 1 t/m 7
In de laatste vergadering van de leerlingenraad hebben de leerlingen een advies uitgebracht aan de leerkrachten over de bestemming van de schoolreisjes voor dit
schooljaar. De leerlingen hebben,
unaniem, het volgende advies gegeven:
Groepen 1 t/m 4 bestemming Avifauna
Groepen 5 t/m 7 bestemming Archeon
Groep 8 zal in maart een week in het kamphuis in
Wilhelminaoord doorbrengen. De schoolreiscommissie heeft het advies van de leerlingenraad
overgenomen, waarmee de bestemmingen van de
schoolreisjes voor dit schooljaar vastgesteld zijn.
Ook de MR is inmiddels op de hoogte gebracht.

Zingen bij de kerstboom
Op dinsdagochtend 18 december hebben de peuters
en leerlingen van de groepen 1 t/m 4 kerstliedjes
gezongen bij de grote kerstboom voor de school. De
ouders waren uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn.
Leuk dat er zoveel ouders aan deze uitnodiging gehoor hebben gegeven. Onverwachts kregen we ook
nog bezoek van de Kerstman, die op de vrolijke
klanken was afgekomen.

Fijne feestdagen en een goed 2019
Het team van De Startbaan
wenst u en uw gezin hele fijne feestdagen toe en een
fantastisch 2019.
Jarige Kinderen

Groep

Gusta F.

6

Isabelle H.

Datum

23-12

1/2 blauw 24-12

Amir M.

7

24-12

Laia H.

8

25-12

Anne van G.

8

26-12

Saabriya S.

6

28-12

Louis S.

7

29-12
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