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Nieuwsbrief 
  20-11-2015 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

 
1. Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december! 

 
Het Sinterklaasfeest staat dit jaar in het teken van “de schoenen van Sinterklaas”.  
De kinderen van de onderbouw kunnen werken rondom en spelen in een “echte” schoenenwinkel.  
Heeft u ons podium al gezien in de grote hal? Deze is prachtig versierd met hulp van ouders. 
Op vrijdag 4 december 2015 zal Sinterklaas met zijn Pieten een bezoek brengen aan Het Startblok.  
Rond de klok van half 9 verwachten wij de Sint buiten, bij de hoofdingang.  
Alle ouders die Sint en de Pieten willen begroeten vragen wij om buiten vanaf de hoofdingang 
een erehaag te vormen richting het kleuterplein. Sinterklaas zal door deze haag lopen met 
zijn pieten. U kunt samen met uw kinderen gezellig zwaaien, zingen en misschien wel de 
Sint wel een hand geven! Op het plein bij de kerstboom staat een podium waar 
Sinterklaas officieel welkom wordt geheten.  
U wordt van harte uitgenodigd om de aankomst buiten aanwezig te zijn.  
Dan gaat de Sint met zijn pieten naar binnen via de kleuteringang en mogen 
de kinderen naar hun eigen klas gebracht worden.  
Daarna gaan de ouders/ verzorgers naar huis en gaat het programma 
binnen verder. Dit is alleen voor alle kinderen van school.  
 
Tip: kijk goed naar onze lieve Sinterklaas, er is iets bijzonders!  
Want u wilt toch ook graag weten wat er aan de hand is?  
 
Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest.  
                                                                 

2. Sint in de Nieuwhof 
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3. Ouderbijdrage 
De ouderraad van Sportbasisschool Het Startblok organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor de kinderen 
op school zoals het sinterklaasfeest, kerstviering, paasontbijt en afscheid van groep 8. Omdat deze 
activiteiten geld kosten, vragen we u om een ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage komt dus volledig ten goede 
aan uw kind(eren). In de bijlage staat een brief met nadere informatie. 
 

4. B-Fit Opleiding van meester Niels 
De afgelopen weken heb ik de opleiding tot B-Fit coach gevolgd. Tijdens deze opleiding hebben we 
informatie gekregen over bewegen en voeding die vooral practisch toepasbaar is op school. 

 
Waarom B-Fit?  
In onze Westerse wereld, dus ook in Nederland, heeft overgewicht epidemische vormen aangenomen. Zowel 
bij volwassenen als bij de jeugd. Uit landelijke cijfers blijkt dat 40% van de volwassenen kampt met 
overgewicht, waarvan 10% obesitas heeft. Eén op de zes kinderen in Nederland heeft overgewicht. Het 
aantal dikke kinderen in Nederland blijkt ten opzichte van 1980 zelfs te zijn verdubbeld. De verwachting is 
dat de stijgende tendens blijft bestaan. Dat is verontrustend, want overgewicht gaat gepaard met tal van 
gezondheidsrisico’s op de korte en de langere termijn en met hoge kosten voor de gezondheidszorg.  
De toename van overgewicht houdt verband met de energiebalans die verstoord is. Dat wil zeggen een te 
hoge energie-inname (voedselconsumptie) en, belangrijker nog, een te laag energieverbruik (lichamelijke 
activiteit). Door kinderen op jonge leeftijd aan te leren om gezond te eten en veel te bewegen, kan de 
leefstijl op latere leeftijd positief beïnvloed worden. Stimuleren van gezond gedrag bij de jeugd betekent 
investeren in de toekomst! 

 
Doel van B-Fit? 
B-Fit heeft vooral een preventief doel. B-Fit laat kinderen, ouders én docenten op een unieke manier 
kennismaken met gezond leven, bewegen en voeding. Het doel is kinderen er bewust van te maken dat fit 
zijn niet alleen goed is, maar dat het vooral ook leuk is om er mee bezig te zijn. Fit is fun!  

 
Wat betekent dit voor u en uw kind? 
We gaan een lijn brengen in het bewegen. Met diverse interventies wordt er aandacht besteed aan gezondheid 
en bewegen zoals: pauze-activiteiten, een lesprogramma, fittesten, onze website. Een aantal zaken hebben 
we al aangepakt. Uiteraard het mooie plein, we hebben materialen aangeschaft om in de pauzes te kunnen 
spelen en voor de buitenlessen. Het speellokaal en een 2x in de week een gymles voor groep 1-2. Ook het 
geven van langere gymlessen met een goede opbouw hoort erbij. De NSO. We proberen kinderen te 
motiveren om mee te doen met sportactiviteiten en ook door de dag heen proberen we korte 
beweegactiviteiten (energizers) te creëren.  

 
Meer weten? 
Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van B-Fit en komen er diverse B-Fit tips langs!  

 
Meester Niels 
 

5. Schaaktoernooi 
Op zaterdag 12 december organiseert Creon weer het jaarlijkse schaaktoernooi voor leerlingen van de 
basisschool. Het toernooi wordt gehouden in de Nieuwhof van 12.00-17.00uur. Deelname is gratis. De 
kinderen van de groepen 4 t/m 8 die kunnen schaken en mee willen doen, kunnen zich tot 4 december 
opgeven bij hun eigen leerkracht. Voorafgaand zal meester Ton met de kinderen die zich opgegeven hebben 
nog een keer schaken. 
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6. Bowling toernooi: NK schoolbowlen 2016 
Zit jij in groep 7 of 8 en wil jij wel bowlingkampioen worden van Westervoort of misschien wel van heel 
Nederland. Meld je dan aan. Het is de bedoeling dat jij je opgeeft via school. Dit kan alleen als team van 3 
leerlingen. Ieder team speelt één voorronde van 3 games. ( ong. 2 uur) zo’n voorronde kan worden gesppeld 
tuuusen 4 januari en 5 februari 2016. Het team met de hoogste score gaat naar de landelijke finale. De 
kosten voor dit kampioenschap worden grotendeels betaald door de bowling federatie waardoor er een 
kleine bijdrage van 3,- euro per leerling wordt gevraagd. Dus voor 9,- euro per team kun je deelnemen en 
kans maken op de grote wisselbeker. De materialen die nodig zijn zoals schoenen en ballen worden 
beschikbaar gesteld.  
Wil je nog meer weten of inschrijven als team dan kun je een folder ophalen bij meester Niels.  

 
7. Bieb op school 

Vol trots kunnen wij u vertellen dat wij een Bieb Op School hebben (BOS). In samenwerking met de Liemers 
Bibliotheek biedt de BOS, kinderen van onze school een brede keus in de te lenen boeken. In onze eigen 
School Bibliotheek staat een groot diversiteit aan lees-, informatie- en prentenboeken. Toch zijn er veel 
kinderen die net even iets anders willen voor bijvoorbeeld een spreekbeurt, een boekbespreking of gewoon 
omdat het kan. 
Uit ervaring is gebleken dat kinderen op deze wijze meer gestimuleerd worden om een boek te lezen, 
enthousiast worden van hun zelf bestelde boek en hierdoor  meer leesplezier beleven. 
Om dit alles mogelijk te maken, is iedere leerling van het Startblok lid van de Bibliotheek de Liemers. 
Sommige kinderen waren dit al, andere zijn dit schooljaar lid geworden en hebben daar een pasje van 
ontvangen. 
Vorige week dinsdag hebben wij bezoek gehad van Lilian Scholts, zij is LeesMediaCoach van de Liemers 
Bibliotheek en heeft de leerlingen van groep  5 t/m groep 8 uitleg gegeven over het digitaal reserveren.  
Het digitaal reserveren is mogelijk vanuit huis. Hier heeft uw kind  rustig de tijd om te kijken en te zoeken 
tussen de aangeboden boeken. In de bijlage kunt u lezen hoe dit reserveren te werk gaat. 
 

8. Bibliotheek De Liemers: Workshops Do's en Don’ts bij de digitale opvoeding 
Is gamen nou goed of slecht voor mijn kind? Wat is het effect op mijn kind van veel online zijn? Hoe lang mag 
mijn kind op de tablet? Soms weten ouders/opvoeders het ook niet meer..... 
De workshops “Do’s en don’ts bij de digitale opvoeding” bij de Bibliotheek Liemers geven antwoord op deze, 
en nog veel méér vragen.  

  
Tijdens de workshops wordt gekeken naar wat de invloed is van digitale middelen op de nog groeiende 
hersenen van kinderen. Al op jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met digitale middelen zoals een I-
pad of een tablet. Hoe ga je om met het gebruik hiervan bij verschillende leeftijdsgroepen. 

  
De workshops in het kader van  de “Week van de mediawijsheid” zijn gericht op ouders met kinderen tussen 
2 en 14 jaar en staat onder leiding van Marianne Kleinhesselink, orthopedagoog. Het zijn interactieve 
workshops waar de bezoekers zelf aan de slag gaan, maar waar ook veel ruimte is voor onderlinge 
uitwisseling van ervaringen.  

  
Data: 
25 november om 19.30 uur, bibliotheek Zevenaar, De Hooge Bongert 1 
26 november om 19.30 uur, bibliotheek Duiven, Remigiusplein 11 (de Ogtent)  
30 november om 19.30 uur, bibliotheek Westervoort, Dorpsplein 115  
1 december om 19.30 uur, bibliotheek Lobith, Markt 8 

  
De workshops zijn gratis, aanmelden via mirelle.besselink@debibliotheekliemers.nl 
Voor meer informatie: zie www.debibliotheekliemers.nl. 
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9. Agenda  

Maandag   23 november  1e Adventsviering 
Dinsdag   24 november  schoen zetten 
Woensdag    25 november  boekenpret  
Donderdag    26 november  spelletjesmiddag groep 1-2 
Maandag    30 november  2e Adventsviering  
Vrijdag     04 december  sinterklaasfeest op school 
 


