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Sport levert meer op dan sportieve vaardigheden 
Fysiek: Kinderen bewegen graag en gemakkelijk. Het 
lijkt vanzelf te gaan. Toch is een verantwoorde opbouw 
erg belangrijk, net als bij leren schrijven, lezen en 
rekenen. Met sport raken kinderen stap voor stap 
vertrouwd met hun fysieke mogelijkheden. Dat geeft 
zelfvertrouwen en legt een stevige basis voor hun 
gezondheid later.  
Mentaal: Kinderen leren omgaan met winst en verlies; 
presteren, doorzetten, grenzen verkennen, verleggen 
en stellen. Ze vergroten hun weerbaarheid, zelfcontrole 
en –beheersing. Ze leren inspelen op anderen en 
samenwerken in teamverband. 
Sociaal: Kinderen leren algemeen geaccepteerde 
waarden en normen. Op het gebied van sportiviteit 
(Fair Play), respect, tolerantie (het tegengaan van 
pesten, enz.). Maar ook bereiden kinderen zich voor op 
actieve participatie in de maatschappij. 
 

Een gezonde school presteert beter  
Een goed schoolfruitbeleid past bij een aanpak waarbij 
kinderen ook goed lunchen en veel bewegen. Dat zorgt 
voor leerlingen die lekkerder in hun vel zitten, minder 
snel griep krijgen of verkouden zijn, zich fitter voelen en 
makkelijker leren. Daarom hebben we vaste fruitdagen 
op dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen 
nemen de kinderen zelf  voor de ochtendpauze drinken 
en fruit mee naar school. Meegebrachte koeken en 
bijvoorbeeld fruitrepen gaan op deze dagen terug in de 
tas! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het beweegteam 
Het beweegteam bestaat uit: de sportcoördinator , 
combinatiefunctionaris sport, sportcoaches, studenten 
ALO en CIOS. Zij werken samen met de leerkrachten van 
school.  
Zij gaan werken volgens de 12 leerlijnen van het 
beweegonderwijs. Met deze bagage krijgen de kinderen 
een goede basis aangeboden voor de motorische 
ontwikkeling. Er zijn natuurlijk ook kinderen met een 
matige motoriek. Het is belangrijk dit vroegtijdig te 
signaleren en te remediëren. Deze kinderen kunnen 
extra ondersteuning krijgen op school; motorische 
remedial teaching.  

 

Fysiotherapie 
Soms is de motorische achterstand dusdanig groot of 
zijn er specifieke motorische problemen dat er 
specialistische hulp nodig is. Dan kan het kind worden 
doorverwezen naar kinderfysiotherapie. Maar het kan 
ook voldoende zijn als de leerkracht en/of het 
beweegteam ondersteund wordt met advies van de 
fysiotherapeut.  Ook geven we op school motorische 
remedial teaching aan kinderen van de groepen 1-2-3. 
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Voorwoord 
Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar  
2015-2016. Hierin vindt u informatie over o.a. 
activiteiten, schooltijden en afspraken.  
 
Tijdens het schooljaar informeren wij u over actuele 
zaken via onze website en de digitale Nieuwsbrief.  
 
Wilt u meer informatie over onze school? Bel ons of kijk 
op onze website www.bshetstartblok.nl. 
 
Voor vragen en/of suggesties kunt u  terecht bij de 
directie, het team of de medezeggenschapsraad. 
 
Wij wensen iedereen een fijn en sportief schooljaar toe! 
 

Schoolgegevens 
Sportbasisschool Het Startblok 
Klapstraat 205  
6931 CH  Westervoort  
telefoon: 026-3114932  
Postbus 182 
6930 AD  Westervoort 
Email  : info@bshetstartblok.nl 
website : www.bshetstartblok.nl   
 
Schoolleiding 
Directeur: Monique Kampman  
email: directie@bshetstartblok.nl 
 
Leden managementteam 
Bovenbouwcoördinator: Ton Roelofsen,  
email: t.roelofsen@bshetstartblok.nl 
Onderbouwcoördinator: Monique Harmsen 
email: m.harmsen@bshetstartblok.nl 
 
Interne begeleiding:  
Inge Groenewoud 
email: i.groenewoud@bshetstartblok.nl 
Ina Rasing 
email:  i.rasing@bshetstartblok.nl  
 
Administratief medewerkster:  
Brigit Meijsing  
email: b.meijsing@bshetstartblok.nl 
 
Onderwijsondersteunend personeel: 
Conciërges: Els Roosendaal en Richard Blom 
email:    e.roosendaal@bshetstartblok.nl 
email:    r.blom@bshetstartblok.nl 
 

          Augustus 2015 
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Groepsindeling 2015-2016 
1-2A Ina Rasing en Manon Heesterman 
1-2B Monique Harmsen en Hanneke Otten 
2-3 Mieke van den Berg 
3 Jolanda Eijkelkamp en Tessa Vermeulen 
4 Hanneke Otten en Bianca Gunsing  
5 Niels Roseboom en Alysha Schrader 
6 Annette Smid 
6-7 Mariëlle van der Last en Lieke den Breejen 
7 José Tjassens en Elise Willemsen 
8A Roy Bos en Tessa Vermeulen 
8B Ton Roelofsen en Henriette Branbergen 
 
Ondersteuning/coördinatoren/specialisten 
Onderwijsassistentes:        Desiree Bouwman          
                                              Jante van Dijk 
Onderbouwcoördinator:  Monique Harmsen 
Bovenbouwcoördinator:  Ton Roelofsen 
Innovatiecoördinator:       Lieke den Breejen 
Sportcoördinator:              Niels Roseboom 
Rekenspecialisten:             José Tjassens 
                                              Mariëlle van der Last             
Taalspecialist:                     Mieke van den Berg 
 

Schooltijden 
Groepen 1 t/m 4 
maandag   8.30 – 14.45 uur  
dinsdag   8.30 – 14.45 uur  
woensdag   8.30 – 12.15 uur 
donderdag   8.30 – 14.45 uur  
vrijdag    8.30 – 12.00 uur  
Groepen 5 t/m 8 
maandag   8.30 – 14.45 uur  
dinsdag   8.30 – 14.45 uur  
woensdag   8.30 – 12.15 uur 
donderdag   8.30 – 14.45 uur  
vrijdag    8.30 – 14.45 uur 
 
Pauzetijden 
Het continurooster houdt in dat kinderen samen met de 
leerkracht  tussen de middag in de klas eten. Daarna 
gaan de kinderen onder begeleiding buiten spelen.  
We hebben de pauzes verdeeld in 2 groepen, zodat de 
kinderen voldoende speelruimte hebben op het plein. 
De pauzetijden zijn van 10.00 – 10.15 uur en van      
10.20 – 10.35 uur. De middagpauze is ook verdeeld in   
2 groepen. De 1e  groep speelt  van 11.45-12.15 uur 
buiten, om 12.15-12.30 uur eet iedereen in de klas. De 
2e groep speelt dan buiten van 12.30- 13.00 uur. We 
adviseren u bekers, pakjes en broodtrommels te 
voorzien van  naam.    
 

September 2015 

di 1 Project WIJ-gevoel 

wo 2 Hoofdluiscontrole 

do 3  

vr 4 Nieuwsbrief 

za 5  

zo 6  

ma 7  

di 8  

wo 9  

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14 Vriendschapsweek ▼ 

di 15 Informatieavond 

wo 16 Boekenpret 

do 17 Spelletjesmiddag 1-8 

vr 18 Nieuwsbrief 

za 19  

zo  20  

ma 21  

di 22 Verlengde inloop  

wo 23 Volleybaltoernooi 

do 24 
 
 

vr 25  

za 26  

zo  27   

ma 28  

di 29 Fietscontrole gr. 3-8 

wo 30 Boekenpret 
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Ziekmelden van leerlingen 

Is uw kind ziek? Geeft u dit dan vóór 8.30 uur door op 
telefoonnummer 026-3114932. Zijn leerlingen zonder 
melding afwezig, dan neemt de leerkracht contact met 
u op. 
 

Vakantierooster schooljaar 2015-2016 
Herfstvakantie 26-10-15 t/m 30-10-15 
Kerstvakantie 21-12-15 t/m 01-01-16 

Voorjaarsvakantie 08-02-16 t/m 12-02-16 

  
Goede Vrijdag 
2e Paasdag 
Koningsdag 
Meivakantie 
(Incl. Bevrijdingsdag en 
Hemelvaartsdag)            

25-03-16 
28-03-16 
27-04-16 
02-05-16 t/m 06-05-16 

2e Pinksterdag 16-05-16 
Zomervakantie 25-07-16 t/m 02-09-16 

  

  

Studiedagen 2015-2016 
Studiedag maandag  05-10-2015 
Studiedag woensdag 18-11-2015 
Studiedag  vrijdag  18-12-2015 
Studiedag maandag 29-02-2016 
Studiedag       woensdag 09-03-2016  
Studiedag donderdag 28-04-2016 
Studiedag vrijdag  29-04-2016 
Studiedag vrijdag  17-06-2016 
 

Startbloktheater 
1x per jaar bereiden twee of drie groepen samen een 
voorstelling voor. Deze voorstellingen worden ’s avonds 
gegeven. Alle belangstellenden zijn van harte welkom 
om bij deze theatervoorstellingen aanwezig te zijn.  
08-03-2016 
15-03-2016 
22-03-2016 
29-03-2016 
 

Boekenpret 
Elke 2 weken krijgen de kinderen van de groepen 1-2-3 
boeken mee naar huis om te lezen. Door samen te lezen 
wordt het leesplezier bevordert, maar ook de 
woordenschat en het leesbegrip van uw kind 
gestimuleerd.  
 
 
 

Oktober 2015 

do 1  

vr 2 Nieuwsbrief 

za 3  

zo 4  

ma 5 
Dag van de leraar  
Studiedag groep 1-8 vrij 

di 6 Start Kinderboekenweek 

wo 7  

do 8 
Survivalrun gr. 5-6 
Horsterparkrun gr. 7-8 

vr 9  

za 10  

zo 11  

ma 12  

di 13  

wo 14 Boekenpret 

do 15 Jaarvergadering OR 20.00 uur  

vr 16  

za 17  

zo 18   

ma 19  

di 20 Verlengde inloop 

wo 21  

do 22 Spelletjesmiddag 1-2 

vr 23 Nieuwsbrief 

za 24  

zo 25  

ma 26  

di 27  

wo 28  

do 29  

vr 30  

za 31  
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Gymnastiekrooster 
De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal op school. 
De groepen 3, 4,5 en 6 gymmen op dinsdag in sporthal 
De Nieuwhof en vrijdag in Sportsplanet. 
De groepen 6/7, 7, 8A en 8B gymmen in Sportsplanet.  
De groepen die gymmen om 08.30 uur vertrekken 10 
minuten voor aanvang vanaf school. 
De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 mogen 
zelfstandig van en naar de gymzaal als ze starten of 
eindigen in de gymzaal. 
 
Groep 3 dinsdag  12.45 - 13.45 uur 
  vrijdag  09.30 - 10.15 uur 
Groep 4 dinsdag  09.30 - 10.30 uur 
  vrijdag  09.30 - 10.15 uur 
Groep 5  dinsdag 10.30 - 11.30 uur 
  vrijdag  10.15 - 11.00 uur 
Groep 6: dinsdag 13.45 - 14.45 uur 
  vrijdag  10.15 - 11.00 uur 
Groep 6/7 donderdag 09.45 - 10.45 uur 
  vrijdag  11.00 - 11.45 uur 
Groep 7: donderdag 10.45 - 11.45 uur 
  vrijdag  11.00 - 11.45 uur 
Groep 8A donderdag  08.45 - 09.45  uur 
  vrijdag  08.30 - 09.30 uur 
Groep 8B: donderdag 13.45 - 14.45 uur 
  vrijdag  08.30 - 09.30 uur 
 

Aanbevolen gymkleding 

Een T-shirt met een korte broek of een gympakje én 
gymschoenen met een witte/ lichte zool én profiel. 
Voor groep 1-2 alleen gymschoenen. 

 

Spelletjesmiddag groep 1-2 
Een aantal keren per jaar mogen de kinderen van groep 
1-2 gezelschapsspelletjes meenemen. Er worden dan 
spelletjes gespeeld met ouders. 
 

Verlengde inloop 
Ongeveer 1x per maand zal er een verlengde inloop 
plaatsvinden in de grote hal. Er zal dan koffie en thee 
staan en ouders kunnen elkaar daar ontmoeten. Ook zal 
er regelmatig een teamlid aanschuiven om te horen wat 
er leeft binnen de school. 
 

November 2015 

zo 1  

ma 2  

di 3  

wo 4 Hoofdluiscontrole 

do 5  

vr 6  

za 7  

zo 8  

ma 9  

di 10  

wo 11 Boekenpret 

do 12  

vr 13 Nieuwsbrief 

za 14  

zo 15  

ma 16 10 Min. Avond 

di 17 Verlengde inloop 

wo 18 Studiedag groep 1-8 vrij 

do 19 10 Min. Avond 

vr 20 Nieuwsbrief 

za 21  

zo 22  

ma 23 1e adventsviering 

di 24 Schoen zetten 

wo 25 Boekenpret 

do 26 Spelletjesmiddag 1-2 

vr 27  

za 28  

zo 29  

ma 30 2e Adventsviering  
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Dag arrangement op Sportbasisschool   
Het Startblok 
Onze school biedt een dag arrangement aan voor de 
leerlingen waarbij leren, bewegen en gezond eten 
centraal staan. Concreet betekent dit: 

 U kunt uw kind iedere dag brengen van 
8.20-14.45 uur. 

 Op maandag, dinsdag en donderdag wordt tot 
17.00 uur naschoolse opvang geboden. (NSO) 
Sport en spel staan centraal in de vorm van clinics: 
hockey, tafeltennis, free-running, volleybal, 
panna voetbal, etc.  

 
NSO Het startblok 
De NSO start op 21 september. De eerste week is een 
oriënterende week waarin kinderen kunnen kennis 
maken met verschillende takken van sport en spel. Om 
een goed programma te kunnen maken, afgestemd op 
het aantal kinderen per dag, willen we u vragen om zo 
veel mogelijk aan het begin van het schooljaar  aan te 
geven wanneer u gebruik wilt maken van de opvang.  
Daarna kunt U tot de 20e van de maand uw kind(eren) 
aanmelden voor de maand daarna. U kunt uw kind 
aanmelden via  NSO@bshetstartblok.nl. Mocht u na de 
20e onverhoopt toch nog een extra dag gebruik willen 
maken van de opvang dan kunt u dit via bovenstaand 
mailadres doorgeven.  
 
Kosten voor de naschoolse opvang 
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een 
strippenkaart. U kunt deze kaart aan het begin van het 
jaar kopen. De kosten per strip is 1 euro. 
Een schooljaar heeft 40 schoolweken.  
 
Kosten bij afname op jaarbasis: 
1 dag per week 40 euro 
2 dagen per week 80 euro 
3 dagen per week 120 euro 
 
Kosten bij incidentele afname: 
1 dag   2 euro 
 
We willen graag dat u de bijdrage aan het begin van het 
schooljaar betaald om een administratieve rompslomp 
te voorkomen. Heeft u wisseldiensten of mocht u na 
verloop van tijd geen gebruik meer maken van de 
opvang, dan zoeken  we met u naar een passende 
oplossing.  
 
 
 
 

December 2015 

di 1 
 
 

wo 2  

do 3  

vrij 4 Sinterklaasfeest, Nieuwsbrief 

za 5  

zo 6  

ma 7 3e Adventsviering 

di 8  

wo 9 Boekenpret 

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14 
4e Adventsviering 
Kerststukjes maken 

di 15 Verlengde inloop 

wo 16  

do 17 Kerstviering ‘s avonds, Nieuwsbrief 

vr 18 Studiedag groep 1-8 vrij 

za 19 Schaaktoernooi 

zo 20  

ma 21  

di 22  

wo 23   

do 24    

vr 25 1e Kerstdag 

za 26 2e Kerstdag 

zo 27  

ma 28  

di 29  

wo 30  

do 31  

mailto:NSO@bshetstartblok.nl
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Medezeggenschapsraad (MR) 
De leden van de medezeggenschapsraad zijn ouders en 
leerkrachten die mee mogen denken over het beleid 
van school, ze moeten over bepaalde zaken meedenken 
en beslissen 
Informatie over de MR en haar leden vindt u op onze 
website. 
Wilt u contact met de MR?  
mr@bshetstartblok.nl 
 
 
 

Ouderraad (OR) 
De leden van de ouderraad denken en helpen mee met 
het organiseren van allerlei activiteiten op school, zoals 
Sinterklaas, Kerst en carnaval. 
Op onze website vindt u alle informatie  en het 
rekeningnummer van de ouderraad.  
Wilt u contact met de OR? De leden zijn te bereiken via: 
or@bshetstartblok.nl  
 

Vrijwillige ouderbijdrage 
De vrijwillige ouderbijdrage betaalt u aan de ouderraad 
van Het Startblok. Hiervan betaalt zij de extra 
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, 
Pasen, de sportdag en een cadeautje voor jarige 
leerlingen.  
De ouderraad stelt jaarlijks de hoogte van de 
ouderbijdrage vast tijdens de jaarvergadering.  
 
Heeft u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Neemt 
u dan contact op met de penningmeester van de 
ouderraad.   
 

Stichting Leergeld De Liemers 
Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te 
voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement 
terechtkomen. Ze richt zich op alle schoolgaande 
kinderen in de Liemers (tussen de 4 en 18 jaar) waarvan 
de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben. Het 
aantoonbaar inkomen moet beneden 120% van het 
bijstandsniveau liggen. Leergeld vindt dat alle kinderen 
moeten kunnen deelnemen aan activiteiten binnen de 
school (bv. schoolreisjes, kampen) en buiten de school      
(bv. sport, muzikale vorming of toneel). 
 
Want het is beter nu ondersteuning te geven, dan later 
duur "leergeld" te betalen. 
 
Telefoonnummer 0316-764000.  
info@leergelddeliemers.nl     

  Januari 2016 

vr 1 Gelukkig Nieuwjaar 

za 2  

zo 3  

ma 4 Nieuwjaarsinloop 

di 5  

wo 6 Hoofdluiscontrole 

do 7  

vr 8  

za 9 Tafeltennistoernooi 

zo 10  

ma 11 CITO LOVS week 

di 12  

wo 13 Boekenpret 

do 14  

vr 15 Nieuwsbrief 

za 16  

zo 17  

ma 18 CITO LOVS week 

di 19  

wo 20  

do 21 Spelletjesmiddag 1-2 

vr 22 Groep 8 rapport mee 

za 23  

zo 24  

ma 25 Start adviesgesprekken groep 8 

di 26  

wo 27 Boekenpret 

do 28  

vrij 29 Nieuwsbrief 

za 30  

zo 31  

mailto:info@leergelddeliemers.nl
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Februari 2016 

ma 1  

di 2 Verlengde inloop 

wo 3  

do 4 1e rapport mee 

vr 5 Carnaval 

za 6  

zo 7  

ma 8  

di 9  

wo 10  

do 11  

vr 12  

za 13  

zo 14  

ma 15  

di 16 10 Minuten gesprekken 

wo 17 
Hoofdluiscontrole 
Boekenpret 

do 18 10 Minuten gesprekken 

vr 19  Nieuwsbrief 

za 20  

zo 21  

ma 22 Start Adviesgesprekken groep 8  

di 23  

wo 24  

do 25  

vr 26  

za 27  

zo 28  

ma 29 Studiedag groep 1-8 vrij 

 
 
 
 

 

School Wide Positive Behavior Support 
Op het Startblok willen we dat ieder kind met plezier 
naar school gaat. Ze moeten zich goed voelen zodat ze 
optimale prestaties kunnen leveren. De schoolbrede 
gedragsaanpak van PBS (Positive Behavior Support) zal 
worden ingezet om een positieve en effectieve  
leeromgeving te creëren. We benaderen kinderen op 
een positieve manier en complimenteren ze voor goed 
gedrag. Duidelijke gedragsverwachtingen zijn de basis. 
Daarnaast werken we met Kanjertraining om kinderen 
bewust te laten worden van hun eigen gedrag en hoe 
dit overkomt op anderen . Taakspel zetten we in bij 
groepen om een taakbewuste werkhouding en 
zelfstandigheid aan te leren. Hoe wij pestgedrag 
aanpakken, zowel preventief als curatief, kunt u lezen 
op onze website. Ook vindt u hier nog uitgebreidere 
informatie over PBS en Kanjertraining. 
 

Passend Onderwijs 
Passend onderwijs is de nieuwe manier van werken 
waarop onderwijs aan alle leerlingen die  extra 
ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om 
dit mogelijk te maken werken alle basisscholen, 
waaronder sportbasisschool Het Startblok, en scholen 
voor  speciaal onderwijs in onze regio samen in het 
Samenwerkingsverband De Liemers- po.  
www.swvdeliemers-po.nl/ 
 

Communicatie 
We vinden het belangrijk om open met elkaar te 
communiceren. Dit houdt in elkaar serieus nemen in 
een veilige omgeving, met vertrouwen en wederzijds 
respect zodat we komen tot een educatief partnerschap 
met ouders en verzorgers. 
Door open te staan voor de ander, ontstaat een dialoog. 
Zit u ergens mee? Kom dan gerust naar binnen en 
bespreek het met degene die het aangaat. Kortom: 
‘Breng het naar de plek’. 
 

Recht op informatie 
Als  ouder heeft u recht op informatie over uw kind, 
bijv. over de schoolprestaties. Onder deze informatie 
valt bijvoorbeeld het rapport, maar ook de informatie 
die u krijgt tijdens een ouderavond. 
 

Medicijngebruik 
We mogen als school niet op eigen initiatief medicijnen 
(ook geen paracetamol) geven. Als uw kind wel 
medicijnen moet innemen, wilt u dit dan zelf melden bij 
de leerkracht en eventueel instructies geven.
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Maart 2016 

di 1  

wo 2  

do 3  

vr 4 Nieuwsbrief 

za 5   

zo 6  

ma 7  

di 8 
Startbloktheater 
Verlengde inloop 

wo 9 Studiedag. Alle kinderen vrij 

do 10  

vr 11  

za 12  

zo 13  

ma 14  

di 15 Startbloktheater 

wo 16  

do 17  

vr 18 
Nieuwsbrief 
Palmpaasoptocht 

za 19  

zo 20 Palmpasen 

ma 21  

di 22 Startbloktheater 

wo 23 Grote Rekendag 

do 24 
Paasviering 
Spelletjesmiddag 1-2 

vr 25 Goede vrijdag groep 1-8 vrij 

za 26  

zo 27 1e Paasdag 

ma 28 2e Paasdag 

di 29 
Startbloktheater 
Fietscontrole groep 7 

wo 30 Boekenpret 

do 31  

 

Gebruik van de speelplaats 
Onze school is ’s morgens open vanaf 8.20 uur, de 
kinderen en ouders mogen dan naar binnen. Om 8.25 
uur gaat de bel en gaan de ouders/verzorgers naar huis. 
Om 8.30 uur start de les. 
Om 14.45 uur gaat de school uit.  
Na schooltijd mogen de kinderen op het schoolplein 
blijven om te spelen, het is immers een Schoolplein 14. 
De NSO zal ook gebruik maken van het plein. We zijn 
alleen verantwoordelijk voor de kinderen die gebruik 
maken van de NSO. Om 17.00 uur zullen de hekken 
sluiten. 
 

Video-opnamen in school       
Op school worden wel eens video-opnamen gemaakt 
door ouders/verzorgers  bijvoorbeeld bij verjaardagen 
of vieringen. Hierbij hanteren we de volgende 
spelregels: 

 Enkel shots, niet constant 
filmen; 

 Zoveel mogelijk beperken tot het 
eigen kind. 

 Een shot van de hele groep is 
toegestaan. 

 

Hoofdluiscontrole 
In de eerste week na elke vakantie controleren ouders 
van de hoofdluisbrigade alle kinderen in de groepen. Is 
er hoofdluis geconstateerd, dan belt de 
groepsleerkracht de betrokken ouders. Alle kinderen uit 
de desbetreffende groep krijgen vervolgens een brief 
mee. Na twee weken volgt er een nacontrole van de 
hele groep.  
 

Verjaardagen 
Als een kind jarig is mag hij/ zij trakteren. U kunt met de 
leerkracht van tevoren een afspraak maken voor een 
geschikt moment. We willen graag een gezonde 
traktatie stimuleren. 
 

Gevonden voorwerpen 
Wij vragen u om zo veel mogelijk 
de naam van uw kind te zetten in 
kleding, schoeisel, bakjes, bekers 
en dergelijke. Alles wat op school 
achterblijft, verzamelen we in een 
kist bij de keuken. Neemt u daar 
eens een kijkje in als u iets mist.  
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vr 1 Nieuwsbrief 

za 2  

zo 3  

ma 4  

di 5  

wo 6 Facultatieve 10 minuten gesprekken 

do 7 
Verkeersexamen theorie groep 7 
 

vr 8  

za 9  

zo 10  

ma 11 Facultatieve 10 minuten gesprekken 

di 12 Verlengde inloop 

wo 13 
Verkeersexamen praktijk groep 7 
Schoolvoetbal groep 3-4 
Boekenpret 

do 14  

vr 15 
Nieuwsbrief  
Entreetoets gr.7 

za 16  

zo 17  

ma 18 Entreetoets gr.7 

di 19 Eindcito gr. 8/ Entree toets gr.7 

wo 20 
Eindcito gr. 8/ Entree toets gr.7 
Schoolvoetbal gr.  5-6 + 7-8 

do 21 Eindcito gr. 8/ Entree toets gr.7 

vr 22 Koningspelen  

za 23  

zo 24  

ma 25  

di 26  

wo 27 Koningsdag  groep 1-8 vrij 

do 28 Studiedag groep 1-8 vrij 

vr 29 Studiedag groep 1-8 vrij 

za 30  

Levensbeschouwelijke identiteit 
Sportbasisschool Het Startblok is een interconfessionele 
basisschool. Het is een samensmelting van een rooms-
katholieke en een protestants-christelijke school. 
Interconfessioneel betekent voor ons dat we vanuit 
gezamenlijke normen en waarden denken en werken.  
 
Belangrijke waarden voor ons zijn: verbondenheid, zorg 
voor elkaar, tolerantie en solidariteit. Onze 
interconfessionele identiteit inspireert ons in de 
omgang met elkaar binnen de school. Dit alles zorgt 
voor een veilige sfeer op onze school, en bereidt onze 
leerlingen voor om goed met elkaar te kunnen 
samenleven in de huidige maatschappij. 
Tevens staan we open voor,  en willen we aandacht 
geven aan andere geloven en culturen van onze 
samenleving.  
 
Wij respecteren de eigen levensbeschouwing of religie 
van een ieder in de school.  
Van onze leerlingen en ouders verwachten we dat zij de 
identiteit van de school respecteren en hiernaar 
handelen. Wij verwachten daarbij dat alle leerlingen 
meedoen aan de activiteiten van de school.  
 
We geven levensbeschouwelijk onderwijs uit de 
methode Trefwoord. We vertellen de verhalen achter, 
en vieren de christelijke feesten zoals Kerstmis, 
Carnaval en Pasen. Wij praten met de kinderen over de 
waarden van de verschillende geloofsovertuigingen en 
de culturen. 
 

Resultaten van ons onderwijs 
De uitstroom naar het vervolgonderwijs was het 
afgelopen jaar: 
 
VMBO SB  1 leerling 
VMBO BB  5 leerlingen 
VMBO KB  11 leerlingen 
VMBO GT  9 leerlingen 
GT / HAVO  8 leerlingen 
HAVO   6 leerlingen 
HAVO / VWO  1 leerling 
VWO   3 leerlingen 
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Vakantieverlof 
Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is niet 
mogelijk, tenzij:  
De ouder(s)/verzorger(s) een beroep uitoefenen 
waardoor het echt onmogelijk is om een gezinsvakantie 
te vieren in één van de schoolvakanties. Ouders hebben 
in dat geval het recht om eenmaal per jaar een 
gezinsvakantie te vieren gedurende 10 schooldagen. 
  
Voorwaarden: 

 Verlof mag eenmaal per schooljaar worden verleend; 

 Verlof mag niet langer duren dan 10 schooldagen; 

 Verlof mag niet plaatsvinden in de eerste 2 weken 
van het nieuwe schooljaar.  

 
Wie beslist? 
De directeur van de school beslist over een verzoek om 
vakantieverlof voor ten hoogste 10 schooldagen. 
 
Verlof bij gewichtige omstandigheden  
Gewichtige omstandigheden zijn situaties die buiten de 
wil van de ouder(s)/verzorger(s) en/of de leerling liggen. 
Voor bepaalde omstandigheden – zoals ziekte en 
religieuze verplichtingen - kan verlof worden verleend. 
 
Geen verlof: 

 Familiebezoek in het buitenland; 

 Vakantie in een goedkope periode; 

 Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de 
normale schoolvakantie op vakantie te gaan; 

 Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met 
(verkeers)drukte; 

 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het 
gezin al of nog vrij zijn. 

 
Wel verlof: 

 Verhuizen van het gezin; 

 Gezinsuitbreiding; 

 Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of 
aanverwanten; 

 Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten; 

 Overlijden van bloed- of aanverwanten; 
Viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en 
het 12½ , 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van 
bloed- of aanverwanten. 
 
 
 
 
 
 
 

Mei 2016 

zo 1  

ma 2  

di 3 
 
 

wo 4  

do 5 Bevrijdingsdag / Hemelvaartsdag 

vr 6  

za 7  

zo 8 Moederdag 

ma 9  

di 10  

wo 11 
Hoofdluiscontrole 
Juffen/meesters dag  

do 12  

vr 13  

za 14  

zo 15 1e Pinksterdag 

ma 16 2e Pinksterdag 

di 17 Kamp gr.8 

wo 18 Kamp gr.8  Boekenpret 

do 19 Kamp gr.8  Spelletjesmiddag groep 1-2 

vr 20 Kamp gr.8  Nieuwsbrief 

za 21  

zo 22  

ma 23  

di 24  

wo 25  

do 26 Verlengde inloop 

vr 27 Sportdag 

za 28  

zo 29  

ma 30 CITO LOVS week 

di 31  
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Stichting Confessioneel Onderwijs R’IJssel 
Onze school maakt deel uit van de Stichting 
Confessioneel Onderwijs R’ IJssel. Bij dit bestuur zijn 
scholen aangesloten uit de dorpen Duiven, Groessen, 
Loo en Westervoort. 
 
Bestuurder:  
Mieke Wessels               
Postbus 109 
6920 AC Duiven 
0316-265146 
www.scorijssel.nl  
 
Klachtenregeling SCO R’IJssel 
Het bestuur van SCO R’IJssel vindt dat de 
communicatielijn zo kort en helder mogelijk moet zijn 
als er reden tot klagen is. De klachtenprocedure is een 
wettelijk instrument dat alleen wordt ingezet als de 
normale communicatieprocedure tekort schiet. 
 
Heeft u een probleem of een klacht? Neemt u dan 
contact op met de groepsleerkracht. Komt u er samen 
niet uit, dan kunt u terecht bij de directie of bij de 
contactvertrouwenspersoon. Iedere school van SCO 
R’IJssel heeft een vertrouwenspersoon. Op onze school 
is dat Hanneke Otten. 
 
SCO R’IJssel heeft een vertrouwenspersoon in dienst. 
Elk contactvertrouwenspersoon kan u met deze 
vertrouwenspersoon in contact  brengen. De 
vertrouwenspersoon gaat na of, door bemiddeling, een 
oplossing kan worden bereikt en beoordeelt of de 
gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een 
klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt u desgewenst 
bij de verdere procedure en kan helpen bij het doen van 
aangifte bij politie of justitie. Onze stichting is 
aangesloten bij de klachtencommissie  
Samenwerkingsverband De Liemers. U kunt contact 
opnemen met de klachtencommissie via Bureau 
Onderwijszorg tel. 0316-341618 
 
De klachtenregeling vindt u op de website 
www.swvdeliemers-po.nl menu: beleid. 
  
 

Juni 2016 

wo 1 Boekenpret 

do 2  

vr 3  

za 4  

zo 5  

ma 6 CITO LOVS week 

di 7  

wo 8  

do 9  

vr 10 Nieuwsbrief 

za 11  

zo 12  

ma 13  

di 14 Avond Vierdaagse  start 

wo 15 A4D/  Boekenpret 

do 16 A4D 

vr 17 A4D/ Studiedag groep 1-8 vrij  

za 18  

zo 19 Vaderdag 

ma 20  

di 21 Verlengde inloop 

wo 22 
Verrassing door ouders voor gr. 1-8  
Trefbaltoernooi gr. 5-6 
Basketbaltoernooi gr. 7-8 

do 23 Schoolreis  

vr 24 Nieuwsbrief 

za 25 
 
 

zo 26  

ma 27  

di 28  

wo 29  

do 30 Spelletjesmiddag gr. 1-2 

http://www.scorijssel.nl/
http://www.swvdeliemers-po.nl/
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Namen en adressen van instanties 
 
Inspectie van het onderwijs 
info@owinsp.nl 
www.onderwijsinspectie.nl 
 
Klachtenmelding over seksueel misbruik, ernstig 
psychisch of fysiek geweld 
Meldpunt vertrouwensinspecteurs  
0900-1113111 (lokaal tarief) 
 
Schoolarts 
Hulpverlening Gelderland-Midden 
Afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Postbus 5364 
6802 EJ Arnhem 
026-3773805 
 
Onderwijsbegeleidingsdienst Marant 
Aamsestraat 84a 
6662 NK Elst 
Postbus 198 
6660 AD Elst 
0481-439300 
 
Samenwerkingsverband De Liemers 
Mercurion 36 
6903 PZ Zevenaar 
0316-341618 
www.swvdeliemers-po.nl 
 
Instituut voor Kanjertraining 
Edvard Munchweg 41 
1328 MB Almere 
036-5489405 
www.kanjertraining.nl 
 
Kenniscentrum SWPBS 
www.swpbs.nl 
 
Verzekeringen 
Elk schoolbestuur is verplicht een school 
aansprakelijkheidsverzekering te hebben voor  
de scholen waar zij verantwoordelijk voor zijn.  
Die aansprakelijkheidsverzekering wordt aangesproken 
als de school “wettelijk aansprakelijk” is gebleken.  
 
 

Juli 2016 

vr 1  

za 2  

zo 3  

ma 4  

di 5  

wo 6 Boekenpret 

do 7  

vr 8  

za 9  

zo 10  

ma 11  

di 12 Rapport groep 1-7 

wo 13 10 minuten gesprekken (op afroep) 

do 14 
Musical voor kinderen gr. 1-7 en 
belangstellenden 

vr 15 
Nieuwsbrief 
19.30 Musical en afscheid groep 8 

za 16  

zo 17  

ma 18   

di 19 
Groep 8 laatste schooldag 
Spelletjesochtend  o.l.v. groep 8 
Afscheidsmiddag 

wo 20 Kennismaking nieuwe groep 

do 21  

vr 22 
Schoolontbijt  
Start zomervakantie 12.00 uur 

za 23  

zo 24  

ma 25  

di 26  

wo 27  

do 28  

vr 29  

za 30  

zo 31  

mailto:info@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
http://www.swvdeliemers-po.nl/
http://www.kanjertraining.nl/
http://www.swpbs.nl/

