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18 januari 2019

Naam nieuwe school

Cito toetsen

De afgelopen week zijn er veel brieven bij ons binnen gekomen met voorstellen voor de nieuwe
naam van onze school. De ideeënbus zat vol. Daar
zijn wij heel blij mee en we danken iedereen daar
dan ook hartelijk voor.

De eerste week van de Cito toetsen is achter de
rug. Ook de komende week zullen nog in alle
groepen Cito toetsen afgenomen worden. Wij vragen u dan ook met klem om voor de komende
week dokters– en/of tandartsafspraken bij voorkeur na schooltijd te plannen. Alvast hartelijk dank
daarvoor.

De komende tijd gaat de werkgroep PR en communicatie met de ideeën aan de slag. Op 17 mei
2019 zullen wij de nieuwe naam en huisstijl van de
school aan u presenteren. Nog even wachten dus!!

17 mei 2019
Scholenbezoeken groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn zich aan het voorbereiden
op de overstap naar het Voortgezet Onderwijs. Met hun
ouders bezoeken zij deze dagen de open dagen op de
verschillende scholen voor het Voortgezet Onderwijs. Ook
op school bereiden wij de leerlingen hierop voor. Donderdag 17 januari brachten zij een bezoek aan het Montainge
Lyceum en vandaag, vrijdag 18 januari brachten zij met
de groep een bezoek aan het
Veurs College. Deze maand
zullen nog een aantal scholenbezoeken volgen. In februari krijgen de leerlingen
hun definitieve schooladvies,
waarmee zij zich aan kunnen
melden bij de school van hun
keuze.

Bezoek Museon groep 7
De leerlingen van groep 7 brachten deze week een bezoek
aan het Museon. Zij hadden daar een les over de gevolgen
van het hacken van computers. Het was een waardevolle
les voor de leerlingen. Zij
waren enthousiast over de
inhoud en gaven aan veel te
hebben geleerd.

Kalender

Leren blind typen
In groep 8 krijgen de leerlingen iedere week een les typevaardigheid. Dat gebeurt in de groep, onder schooltijd, door Ingrid Mellegers, de moeder van Jarl uit groep 6. Het beheersen van blind kunnen typen met voldoende aanslagen per
minuut is zeer waardevol wanneer de leerlingen de overstap maken naar het Voortgezet Onderwijs. Iedere week krijgen de
leerlingen huiswerk voor typen mee. Zij
moeten thuis per week ca. drie maal 10
minuten oefenen. Wanneer zij voldoende
vaardig zijn, doen zij de eindtoets. Inmiddels hebben al vier leerlingen hun diploma
gehaald. De diploma-uitreiking volgt later,
wanneer alle leerlingen hun diploma hebben behaald.

Rapporten in februari
In februari zijn de eerste rapportgesprekken. De exacte datum is
te vinden op de schoolkalender van de schoolgids, die u van ons
ontvangen hebt. De leerkrachten zijn al druk bezig met het invullen van de schoolrapporten. Helaas zijn nog steeds niet alle rapportmappen van de leerlingen op school ingeleverd. Wij vragen u
met klem, indien u dat nog niet gedaan heeft, de rapportmap van
uw zoon/dochter z.s.m. op school in te leveren.

Ooievaarspas
Als u voor uw zoon/dochter beschikt over een Ooievaarspas, dan
kunt u die op school laten scannen. De school krijgt dan van de
gemeente Den Haag 50 euro voor uw kind. Met dit bedrag is direct
het grootste deel van de ouderbijdrage voor uw kind voor het huidige schooljaar betaald. Scannen van de pas moet ieder schooljaar
opnieuw. Scannen kan iedere ochtend tussen 08.15 en 08.30
uur op de administratie van de school.

Jarige Kinderen

Groep

19-01: Weekendschool

Ayvenno S.

6

22-01: Eerste gedeelte diploma C afzwemmen, techniekles groep 4

Shadrion V.

23-01: Start nationale voorleesdagen, technieklessen
groep 6 en 7, 19:45 uur bijeenkomst ouderontwikkelgroep ’Sterk merk’
25-01: Vsd Lego mindstorms introductie 8 na schooltijd
26-01: Weekendschool

Datum

13-01

1/2 blauw 16-01

Meera B.

1/2 paars

17-01

Tymofii Y.

3

20-01

Dina R.

6

25-01

28-01: Vergadering leerlingenraad

Hartelijk gefeliciteerd!

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

