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Nieuwsbrief 
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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
1. Eten en drinken bij de NSO 

Als de kinderen naar de NSO gaan is het de bedoeling dat ze zelf iets te eten en te drinken meenemen. Als de 
kinderen uit de klas komen gaan ze eerst met z’n allen even rustig zitten om dit te eten. Daarna beginnen de 
activiteiten.  
 

2. Honden en roken op het schoolplein.  
 
Op school steek je niks op! 

Eigenlijk is iedereen het erover eens: kinderen horen les te 
krijgen in een gezonde omgeving, daar hoort ook een rookvrij 
schoolterrein bij. Zien roken, doet roken, zo blijkt uit 
Nederlands onderzoek. Als kinderen hun vrienden of 
klasgenoten zien roken, gaan ze zelf ook eerder roken. Een 
goede reden om het schoolterrein helemaal rookvrij te maken. 
School moet een veilige en gezonde plek zijn, en niet een plek 
waar kinderen leren roken.  
         Op school steek je niks op! 

 
Honden 
We zien steeds vaker dat ouders hun honden meenemen op het schoolterrein.  
We hebben daarover ook klachten ontvangen van andere ouders.  
We willen de hondenbezitters dan ook vriendelijk vragen om hun trouwe viervoeters 
buiten het hek te houden. U doet ons en de kinderen die bang zijn voor honden een 
enorm plezier. 
 

3. Raamversiering 
Voor het maken van de raamdecoraties zijn wij op zoek naar moeders die het leuk vinden om mee te helpen. 
Dit houdt in dat we bij de seizoenen en feesten passende decoraties maken van papier (dit knippen we 
thuis), en die op school opplakken (dit doen we altijd op een ochtend). Het is altijd erg leuk om op school de 
klassen rond te gaan, de kinderen vinden het leuk om te zien wat we doen.  
en het fleurt de school op.  Je kunt je aanmelden bij Marieke van 't Zand, 06-10769117. 
 

4. Gebruik speelplein na schooltijd 
Na schooltijd, dus vanaf 15.00 uur wordt het speelplein gebruikt voor de naschoolse opvang. Vanuit de NSO 
willen we graag een goed overzicht houden op de kinderen die bij de opvang zijn. Daarom is het schoolplein 
dan niet openbaar voor andere kinderen.  
 
 

5. Hulp nodig bij de biebouders 
De bieb op school wordt enthousiast gedraaid door een aantal hulpouders. Zij kunnen echter nog wel wat 
versterking gebruiken m.n. op de vrijdagochtend. Mocht u het leuk vinden om te helpen dan kunt u contact 
opnemen met Juf Mieke. m.vandenberg@bshetstartblok.nl  
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6. Mini bridge op het Startblok. 
Enkele weken geleden ben ik ( Annemieke van Ginneken) op het Startblok begonnen met het lesgeven in 
MINIBRIDGE. Op de Flierefluiter heb ik een jaar of 5 met plezier daaraan gewerkt. Op toernooien hebben wij 
regelmatig prijzen behaald! Ik ben bevoegd minibridge leerkracht. 
Minibridge is een vereenvoudigd bridgespel voor kinderen. We hanteren de regels zoals ze door de 
Bridgebond zijn opgesteld. Na enige tijd kunnen de kinderen ook een officieel diploma behalen. Bridge is – 
zoals schaken en dammen  – een denksport. Ook hier is een werkplan maken van belang. De kinderen 
worden op speelse wijze daarin getraind. Andere aspecten die belangrijk zijn: samen spelen; winnen; 
omgaan met verlies; fairplay; kansberekening, rekenen, geheugentraining en concentratie.  
In aanmerking komen die leerlingen uit 6 en 7 die o.a. met rekenen wat meer uitdaging mogen krijgen. Zij 
kunnen met weinig uitleg verder en zij hebben de verplichte opdrachten snel en goed af. Deze leerlingen 
krijgen al extra opdrachten en dit zal ook zo blijven.  
Er is een beginnersgroep en een groep met gevorderden. Dit jaar zitten in die laatste groep alleen oud-
Flierefluiters, omdat zij al een jaar bezig zijn. 
De nieuw aangemelde groep is erg groot: 17 leerlingen. Deze groep zal kleiner worden, omdat niet alle 
leerlingen de juiste  tools blijken te hebben. Ik bepaal met de leerkrachten wie er voor de herfstvakantie 
afvalt. En als een kind niet verder wil, respecteren wij dat uiteraard ook. 
Bij het begeleiden van deze grote groep kan ik hulp gebruiken: ouders of grootouders mogen zich melden! 
(Er is absoluut geen kennis van Bridge nodig.) 
Voor verdere vragen kunt u bij mij terecht ( vrijdagmorgen), of bij de sportcoördinator Meester Niels. 
Ik hoop dat het gezellige uren worden!                                                                                         
 
Annemieke van Ginneken 
 

7. Oproep hulp Minibridge 

Zoals hierboven al beschreven zijn we met Minibridge gestart en is de groep erg groot. We zijn dan ook op 

zoek naar enthousiaste vaders, moeders, opa’s, oma’s die Annemieke willen helpen bij de lessen op 

vrijdagmorgen. Mocht u willen helpen of weet u iemand geef dit dan even door aan de leerkracht van uw 

kind, graag met telefoonnummer, zodat Annemieke contact op kan nemen. Kennis van Bridge is niet 

verreisd. 

Meester Niels 

 
8. Agenda    

Maandag   05 oktober  Dag van de leraar         

       Studiedag alle kinderen vrij 
Dinsdag   06 oktober  Start Kinderboekweek  
Donderdag    08 oktober  Survivalrun 5-6  

Horsterparkloop 7-8 
Woensdag    14 oktober  Boekenpret  
Donderdag    22 oktober  spelletjesmiddag 1-2 
 


