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Nieuwsbrief 
  23-10-2015 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
1. Klankbordgroep 

Op de Flierefluiter was een Klankbordgroep. Ouders en een aantal leerkrachten kwamen 3x per jaar 
bijeen om te sparren over de schoolse zaken. Welke dingen leven er in de school? Wat gaat goed en 
wat kan beter? We vinden dit een mooi orgaan en willen dit graag voortzetten op Het Startblok.  
Zijn er ouders die met ons mee willen denken en praten? Dan kunt u zich opgeven bij Niels 
Roseboom of Monique Kampman.  
 

2. Afnemen SET/TFI 
Zoals u weet werken wij op school met SWPBS. 
Afgelopen week was er iemand bij ons op school om onderzoek te doen naar SWPBS. Deze SWPBS 
deskundige kwam kijken hoe wij SWPBS vormgeven in de school. Zij heeft o.a. een aantal kinderen en 
ouders die zij toevallig tegenkwam een paar korte vragen gesteld. Verder heeft zij gesproken met de 
leerkrachten en de directeur en bestudeerde zij materialen zoals notulen van teamvergaderingen en 
de plannen die wij maken op het gebied van SWPBS. 
Zij maakt gebruik van een instrument wat meet hoever wij zijn met de invoering van SWPBS. De 
gegevens worden gebruikt voor een promotie onderzoek naar de effecten van SWPBS op 
Nederlandse basisscholen. De gegevens van onze school zullen anoniem gebruikt worden. Dat 
betekent dat de gegevens niet te herleiden zijn naar onze school. 
Wij vinden het belangrijk om mee te doen aan dit onderzoek omdat we daarmee hopen aan te tonen 
dat SWPBS positieve effecten heeft voor scholen die ermee werken. 

 
3. Onze gloednieuwe website is online! 

Het heeft even geduurd voordat onze site in de lucht was, het bleek een flinke klus en niet alles zat 
mee. Toch zijn we nu super trots dat we ook op het web te vinden zijn! Ga 
naarwww.bshetstartblok.nl om de site te bekijken!  
Als u op de home pagina naar beneden scrolt ziet u de kopjes "Nieuws" en "Agenda". Onder deze 
kopjes staat het laatste nieuws en actuele data vermeld. Ook verslagjes en foto's van recente 
activiteiten zullen binnenkort op de site te vinden zijn. Er zijn nog pagina’s die in ontwikkeling zijn 
waaronder de kinderpagina. Het is dus de moeite waard de site regelmatig in de gaten te houden. 
We zijn benieuwd wat u ervan vindt. Voor tips en/of opmerkingen kunt u terecht bij juf Lieke. 
 

4. Gymspullen 
Als de kinderen gym hebben, is het verplicht om gymkleding aan te hebben. Dit voor de veiligheid en 
hygiëne. Gymkleding bestaat uit sportkleding en gymschoenen. Deze schoenen mogen geen zwarte 
zolen hebben en niet buiten gedragen zijn. Het zou fijn zijn als de kinderen van de lagere groepen 
makkelijke kleding en schoenen dragen op de gym dagen.  Dit scheelt tijd met het omkleden. Als een 
kind geen gymkleding bij zich heeft, kan hij of zijn niet meedoen met de les en zal dan de les vanaf de 
kant meebeleven. 
De groepen 3, 4, 5 en 6 hebben op dinsdag gym en de groepen 6/7, 7 en 8A en 8B hebben op 
donderdag gym. Op vrijdag hebben alle groepen als het weer het toelaat, een buitengymles.  
Het is gewenst dat de kinderen die dag sportieve kleding dragen. 
 
Meester Niels en meester Ton 



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

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

 

 
5. Schoolkalender 

In de schoolkalender zitten onverhoopt toch een paar fouten. N.a.v. de schoolkalender: 
-  Er is op 09-03-2016 een studiedag. Deze staat niet vermeld in het kalender gedeelte, wel bij 

studiedagen.  
- Op vrijdag 17-6-2016 is de studiedag i.p.v. 19-6- 2016. 
- In de maand juli ontbreken de data 18-7 en 19-7. De activiteiten welke bij de dag staan genoemd 

vinden dan ook plaats. Dus d.d. 20-24 moet zijn 18-22. Dus op dinsdag heeft groep 8 de laatste 
schooldag. Etc. 

 
6. Huiswerk: 

Na de herfstvakantie krijgen de kinderen vanaf groep 5 huiswerk mee. Alle groepen 5 t/m 8 hebben 
een vaste huiswerkdag. Dit zal zijn op de dinsdag. 
Iedere dinsdag krijgen de kinderen werk mee naar huis om thuis te doen. Dit kunnen verschillende 
taken zijn. Er zit een opbouw in. Groep 5 krijgt minder huiswerk dan groep 7. 
Taken die wij mee kunnen geven zijn o.a. inoefenen van toetsen aardrijkskunde en geschiedenis; 
informatieverwerking; werkbladen spelling/taal/rekenen. Sommige opdrachten moeten op de 
computer gemaakt/geoefend worden.  
De leerkrachten kijken al of niet samen met de kinderen het werk na. Wij vragen u om de kinderen 
op passende wijze te begeleiden. Mochten er vragen zijn, dan graag contact opnemen met de 
groepsleerkracht. 
 

7. Horsterparkrun/Horsterparksurvival: 
Op donderdag 8 oktober hebben we als Startblok met de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan de 
Horsterparkrun en de Horsterparksurvival. Voor de jongere leerlingen werd er een survivalparcours 
uitgezet rond het theepaviljoen in het Horsterpark. De oudere leerlingen moesten vanaf het Candea 
College een afstand van ongeveer 1300 meter zo snel mogelijk zien af te leggen. In de weken vooraf 
hebben de leerlingen tijdens de gymlessen geoefend om deze afstand goed te kunnen indelen. Dit is 
gelukt, want de battles (wedstrijd tussen groepen van 2 scholen) werden bijna allemaal gewonnen. 
Maar ja, als je Sportbasisschool wilt zijn……. 
Alle leerlingen gingen na afloop met een vaantje terug naar school. 
Via de website van school kunt u meer foto’s vinden van deze activiteiten 
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8. Het Startblok doet mee met EU-Schoolfruit.  

Hoe werkt EU-Schoolfruit? 

EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De school krijgt gratis 

fruit en groente: drie stuks per leerling per week, 21 weken lang. Tijdens de 21 weken schoolfruit geeft de 

school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Daarna gaan we weer verder gaan met ons 

eigen schoolfruitbeleid. Dus dinsdag, woensdag en donderdag fruit mee. 

Zien eten, doet eten! 

Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker en gezond, want in 

elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zien eten, doet eten. Ook als kinderen 

nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het 

alle gezonde stoffen binnen die het in de groei nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook 

stimuleren. Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een 

onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief. 

Waarom EU-Schoolfruit? 

EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam! 

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg groente. Een 

kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. 

Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook vaker 

voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt schoolfruit 

prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te leggen. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat geldt voor 

soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, 

zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de 

verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te zwaar. 

Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen meekrijgen dat fruit en 

groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten lekkerder 

in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker 
 

Team sportbasisschool Het Startblok 
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9. Kinderboekenweek: een bijzondere gast. 
Op 16 oktober werd de Kinderboekenweek op onze school afgerond. Op deze vrijdagochtend zijn alle 
kleuters voorgelezen door Esther. Esther heeft een beperking, zij is blind. De kinderen vonden het 
spannend, fascinerend en vooral erg leuk dat zij ons voor kwam lezen. Esther heeft een leuk 
herfstverhaal voorgelezen aan de hand van braille. Dit verhaal paste mooi in het herfstthema en was 
nieuw voor alle leerlingen.  
Daarnaast heeft Esther de leerlingen verrast met het voelboek van ‘Rupsje Nooitgenoeg’ waardoor 
dit verhaal helemaal opnieuw werd beleefd. Voor zowel leerkrachten als leerlingen was dit een erg 
leuke ervaring, vooral tijdens de Kinderboekenweek!  
 
 

 

 

 
10. Mailadressen 

Vanaf nu krijgt u de Nieuwsbrief van onze school via de mail. Mocht u een papieren versie hebben 
ontvangen maar wel een mailadres hebben, wilt u deze dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan onze 
administratie. info@bshetstartblok.nl . Mocht u geen mailadres hebben, dan ontvangt u de 
Nieuwsbrief op papier.  
 

11. Agenda    
Week     26-30 oktober  Herfstvakantie 
Woensdag   04 november  Hoofdluiscontrole  
Woensdag   11 november  Boekenpret 
Maandag    16 november  10 minuten gesprekken 
Woensdag    18 november  studiedag, alle kinderen vrij  
Donderdag    19 november  10 minuten gesprekken 
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