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De beste wensen

Theaterbezoek 5 en 6

Als eerste willen wij starten met iedereen
een heel voorspoedig, sprankelend en gezond 2019 toe te wensen namens het gehele team van De Startbaan.

Citotoetsen
Op maandag 14 januari starten de Citotoetsen. De Cito-toetsweken duren twee
weken. Het is erg fijn als u voor de komende twee weken dokters- en/of tandartsafspraken in deze periode niet onder
schooltijd wilt afspreken. Alvast bedankt
hiervoor.

Maatjes werken
Vanmiddag hebben de leerlingen van de
groepen 3 en 8 als maatje met elkaar
samen gewerkt. De leerlingen van
groep 8 waren op bezoek in groep 3 om
de leerlingen van groep 3 te leren vingerhaken. Er werd vol vuur en met veel
plezier met elkaar samen gewerkt.
Leerzaam voor leerlingen van groep 3,
maar ook voor die van groep 8.

Museumnacht kids
Speciaal voor kinderen van de basisschool is er Museumnacht Kids op zaterdag 16 maart 2019. Zo'n 20 musea en
andere culturele instellingen in Den Haag en Voorburg
openen hun deuren tussen 17:00 en 22:00 uur met een
speciaal programma vol creatief en educatief vermaak.
Op deze manier willen we kinderen op
jonge leeftijd al in
aanraking brengen
met kunst en cultuur.
https://
museumnachtkids.nl
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Op maandag 14 januari in de ochtend hebben de groepen 5 en 6 een
theatervoorstelling in het theater
Dakota in de stad. Zij zullen met de
bus vanaf school naar het theater
vervoerd worden. Ouders van de
leerlingen van de groepen 5 en 6
zullen via MSI verder op de hoogte
gebracht worden.

Museon-les groep 7
Op dinsdag 15 januari heeft groep 7
een les in het Museon in Den Haag.
Daar de leerlingen niet op tijd op
school terug zijn, moeten alle leerlingen van groep 7 dinsdag a.s. overblijven. Zij moeten dus allen een
lunchpakket mee naar school nemen.
Alle ouders van de leerlingen zijn
reeds per MSI op de hoogte gebracht.

Zaterdagschool 2019
Vanaf zaterdag 12 januari gaat de zaterdagschool 2019 weer starten. De zaterdagschool is geopend voor leerlingen van de
groepen 6, 7 en 8 van De Startbaan, De
Notenkraker en de Prinses Catharina Amaliaschool. De zaterdagschool duurt tot aan
de meivakantie. De zaterdagschool begint
om 09.30 uur en eindigt om 12.00 uur.

Rapportmappen en naam nieuwe school
In de maand februari krijgen de leerlingen hun rapport. Dat duurt
niet zo heel lang meer. Nog steeds zijn niet alle rapportmappen bij
ons ingeleverd. Als u nog een rapportmap thuis heeft, wilt u die dan
z.s.m op school inleveren?
Denkt u ook nog aan het inleveren van het briefje voor de nieuwe
naam van de school? Dat kan nog t/m dinsdag a.s.

Kalender
12-01: Weekendschool
14-01 t/m 25-01: Cito toetsw eken, afname Derde
Groeps Onderzoek, groepen 5 en 6 naar een theatervoorstelling
15-01: Groep 7 heeft een museumles in het Museon
(alle leerlingen van groep 7 blijven verplicht over), techniekles groep 3

Jarige Kinderen

Groep

Finn M.

1/2 paars

01-01

Alkyoni S.

1/2 paars

06-01

Felicia R.

4

09-01

16-01: Technieklessen groepen 8 en 5
17-01: Bijeenkomst ouders groep 2
18-01: Vsd activiteit Lego mindstorms na schooltijd
19-01: Weekendschool

Hartelijk gefeliciteerd!
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