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Nieuwsbrief 
  29-01-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
1. Carnaval 

Vrijdag 5 februari, vieren we voor het eerst carnaval op onze nieuwe school. Alle kinderen die dit 
willen kunnen deze dag verkleed op school komen. Vanwege het grote aantal leerlingen is het niet 
mogelijk dat ouders de viering bijwonen. Zoals gewoonlijk gaan de deuren om 8.20u open en starten 
we 8.30u met ons carnavalsprogramma.  

Enkele afspraken: 
Het is niet toegestaan om serpentines, confetti en/of spuitbussen in 
school en op de speelplaats te gebruiken. Dit in verband met de 
strenge regels m.b.t. de brandveiligheid. 
Ook speelgoedpistolen en andere wapens nemen we niet mee naar 
school.  
Maskers van doodskoppen, monsters, heksen  e.d.willen we zoveel 
mogelijk weren omdat  met name de jonge kinderen hier erg van 
schrikken.  
Voor de kinderen voor wie het noodzakelijk is, is er  een ruimte  

   ingericht waar zij zich buiten het feestgedruis kunnen  vermaken.   
   Als u denkt dat uw kind hiervan gebruik wenst te maken,    
   wilt u het dan  vooraf aangeven bij de  leerkracht. 

 
De school eindigt deze dag op de normale tijden. 
De kinderen hoeven op deze dag geen tussendoortje (fruit en drinken) mee te nemen naar school. 
’s Middags is er voor de groepen 5 t/m 8 een gezellige spelletjesmiddag.  Het zou fijn zijn als de 
kinderen hier zelf spelletjes voor meenemen. 
  
Alaaf! Alaaf! Alaaf! 
Elise, Roy en Tessa                                    

         
 

2. Nationale voorleesdagen 
Afgelopen maandag is er in vele onderbouw 
groepen voorgelezen door een medewerken 
van de Bibliotheek de Liemers. De groep heeft 
een heus prentenboek avontuur beleefd bij het 
boek “We hebben er een geitje bij”. Dit boek is 
ook het Prentenboek van het jaar geworden.  
Misschien vindt u het ook leuk om samen met 
uw kind(eren) te lezen, dan kunt u uw kind lid 
maken van de bibliotheek. Dit is gratis voor 
kinderen tot 18 jaar.  
Naast de boeken zijn er ook tijdschriften en 
dvd’s die u kunt lenen.  
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3. Klassenmail/schoolmail en Nieuwsbrief 

In het vervolg krijgt u de klassenmail, de schoolmail en de nieuwsbrief via ons 
leerlingadministratiesysteem ParnasSys. De mails hebben dan als afzender de naam van degene die 
de mail verstuurd, gevolgd door:  <Mailservice@ParnasSys.net> .  Bijvoorbeeld onze administratief 
medewerkster:  Ellen Gerritsen-De Haer<Mailservice@ParnasSys.net>    
Deze nieuwsbrief ontvangt u vandaag twee keer, op de oude en de nieuwe manier, zodat u kunt 
checken of u de mail via ParnasSys  ontvangt en deze bijvoorbeeld niet in uw Spambox terecht komt.
  
 

4. Agenda  
Dinsdag     2 februari  Verlengde inloop 
Donderdag      4 februari  Groep 1 t/m 7 rapport mee 
Vrijdag       5 februari  Carnaval 

        Start voorjaarsvakantie 
                                                                      12.00 uur: groep 1 t/m 4 
                                          14.45 uur; groep 5 t/m 8 
 Zaterdag      9 februari  Tafeltennistoernooi 

Maandag   11 februari  Weer naar school 
Dinsdag                  16 februari  10 minutengesprekken 
                                            Hoofdluiscontrole 
Woensdag    17 februari  Boekenpret 
Donderdag   18 februari  10 minutengesprekken 
Vrijdag     19 februari  Nieuwsbrief 

 
 

 
 


