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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
1. Informatieavond  

 Op dinsdag 15 september hebben wij een informatieavond gehouden. We waren ontzettend blij met de 
grote opkomst van ouders/ verzorgers. Dat geeft voor ons de grote betrokkenheid aan. 
 

2. Parkeren rondom school 
Gezien er veel meer kinderen op school zitten, is het rondom school tijdens het halen en brengen ook veel 
drukker. We verzoeken u om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te komen als het kan. Mocht u met de 
auto komen, wilt u dan zo vriendelijk zijn om in de vakken te parkeren. Ook willen we u er alert op maken dat 
aan de weg parallel aan ’t Hoge Eind, allemaal uitritten zijn van de bewoners. Het komt regelmatig voor dat 
zij niet weg kunnen omdat de uitrit geblokkeerd is. Dit veroorzaakt irritatie.  
 

3. Foto’s op de website en Facebook 
Het is erg leuk om foto’s te maken van kinderen in en om school. Wij als school maken ook foto’s van 
kinderen bij verschillende gebeurtenissen en begrijpen dat u als ouders en/ of verzorgers dit ook graag wilt 
doen. Toch moeten we wel voorzichtig zijn met foto’s van kinderen.  
Afgelopen week hebben we veel met ouders en team gesproken over het maken van foto’s en het gebruik 
daarvan. Omdat foto’s die online staan o.a. door organisatie gebruikt mogen worden als reclame materiaal 
willen wij als school daar toch graag een richtlijn voor geven: 

 Als u foto’s maakt in school dan zijn deze voor privé gebruik.  

 Foto’s waar ook andere kinderen op staan dan uw eigen kinderen mogen niet online worden gezet, 
mits er toestemming is van andere ouders.  

 Foto’s die u van de website van onze school haalt, mogen niet door derden verspreid worden via 
social media.  

 Foto’s die bij activiteiten gemaakt worden door school, worden beveiligd met een logo erop zodat ze 
niet gebruikt kunnen worden voor reclame doeleinden.  

 Deze foto’s komen in een drop box te staan waarvan u de link op school kunt krijgen. 

 Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik maken van foto’s van uw kind(eren) willen we u 
verzoeken onderstaand strookje in te vullen en af te geven bij de leerkracht.  

 

 
Ondergetekende,  

gaat er niet mee akkoord dat de school de foto’s en/ of video’s waarop het kind staat gebruikt voor 

diverse uitingen van de school, zoals de Nieuwsbrief en/ of de website.  
 
Naam ouder…………………………….  Handtekening ouder…………………………………………………. 
 
Naam kind………………………………………………. uit groep………. 
Naam kind………………………………………………. uit groep………. 
Naam kind………………………………………………. uit groep………. 
Naam kind………………………………………………. uit groep………. 
 



      Sportbasisschool Het Startblok, (brin 07NF) Postbus 182 - 6930 AD Westervoort  026-3114932 

E-mail: info@bshetstartblok.nl  / internet: www.bshetstartblok.nl 

 

4. Gymtijden en gymkleding 
Op dinsdag en donderdag zijn de gymlessen standaard in de SportPlanet of in de Nieuwhof. 
De lessen op vrijdag zijn als het weer het toelaat, buiten. Het is prettig als de kinderen vrijdag standaard 
‘sportieve kleding’ aan hebben. Daarnaast mogen ze ook een extra setje kleding meenemen zodat ze na de 
les zich kunnen omkleden.  

 
5. Verlengde inloop 

Op dinsdag a.s. staat een verlengde inloop gepland. Gezien een deel van het team waaronder Monique 
Kampman op cursus is en die dag dus niet aanwezig is op school, willen we deze verzetten naar dinsdag 6 

oktober. Verlengde inloop is een gezellig samen zijn met ouders en soms teamleden onder het genot 
van een kopje koffie of thee. Een moment voor ouders om elkaar te ontmoeten. Ook kunnen er 
vragen zijn richting school die dan eventueel beantwoord kunnen worden. 
 

6. Biebouders gezocht 

Ook dit jaar kunnen de kinderen weer gebruik maken van een groot aanbod leesboeken. Op 
woensdag of vrijdag kunnen de kinderen boeken bij ons komen inleveren, iets vertellen over het 
boek en weer een nieuw boek meenemen naar de klas om lekker verder te lezen.  Nu het nieuwe 
jaar van start is gegaan, merken we dat we versterking nodig hebben. Vooral op de vrijdag zijn we 
op zoek naar ouders die met ons mee willen doen.  Sommige ouders vinden het fijn om er elke 
week te zijn, andere ouders vinden het juist prettig om 1 of 2 keer per maand mee te draaien, we 
maken daar een rooster voor. We verwachten dat we per dag ongeveer 2 uur bezig zijn. Mocht je 
meer informatie willen hebben, kom dan even bij ons aan op woensdag- of vrijdagochtend in de 
grote hal, vanaf 08:30 uur. We kunnen je er dan meer over laten zien en vertellen. Of laat even aan 
Mieke van den Berg weten wanneer je interesse hebt, dan komt het ook wel bij ons terecht en 
kunnen we contact met je opnemen.  

Van harte welkom!  

7. Open dag peuterspeelzaal 

Open dag donderdag 8 oktober op alle locaties in Duiven, Groessen en 
Westervoort de deuren open van 9.00-11.00 uur. Belangstellenden kunnen 
dan binnenlopen en direct zelf de sfeer proeven op de peuterspeelzaal. Met deze open dagen laat 
Mikado zien wat een peuterspeelzaal allemaal te bieden heeft voor een peuter en zijn ouders. 
Natuurlijk mogen de meegekomen peuters die ochtend ook meespelen. Verder nemen de 
leidsters de tijd om te vertellen over de speelzaal en hun manier van werken. Het belang van de 
peuterspeelzaal voor kinderen wordt nog wel eens onderschat. Maar peuters leren en ontdekken 
de wereld om zich heen al spelenderwijs. Dit wordt op de peuterspeelzaal gestimuleerd door goed 
opgeleide leidsters. De peuterspeelzaal wordt als een goede voorbereiding op de basisschool 
gezien.  Een peuter leert hier spelenderwijs in een veilige omgeving vaardigheden die goed van pas 
komen bij de start op de basisschool.  Tijdens de open dagen is het inschrijfgeld € 10. Voor meer 
informatie:  0316 250 700  of www.mikado-peuterspeelzalen.nl   
 

8. Agenda    
Maandag    21 september  Start NSO   
Dinsdag   22 september  Verlengde inloop vervalt en is verzet naar 6 oktober 
Woensdag    23 september  Volleybaltoernooi 
Woensdag    30 september  Boekenpret 
 


