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Nieuwsbrief 
  04-12-2015 

 

We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

 

 

1. Sinterklaasfeest op vrijdag 4 december! 
 
Op vrijdag 4 december kwam Sinterklaas met zijn 
muziekpieten bij ons op bezoek. Hij werd met spoed 
door een politieauto naar school gebracht omdat hij een 
beetje laat was. Hij was zijn schoenen kwijt. Hij kon ze 
nergens vinden en heeft uiteindelijk maar zijn 
rubberlaarzen aangedaan. Gelukkig hebben de zwarte 
pieten na een zoektocht de mooie schoenen van de Sint 
weer teruggevonden in de schoenenberging tijdens de 
viering in de grote hal. Alle kinderen hebben 
opgetreden en kregen daarna een cadeautje en 
pepernoten van de Sint en zijn muziekpieten. Gelukkig 
waren het niet alleen muzieknoten maar ook echte 
pepernoten.  
In de bovenbouw hadden de kinderen surprises 
gemaakt. Ze zagen er allemaal prachtig uit. Onze 
complimenten hiervoor. Sint en zijn pieten kwamen ook 
daar nog even gedag zeggen en pepernoten strooien. 
Het was een hele leuke dag.  
 
Wij wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest. 
 
 

2. Inloop maandag 7 december. 
 
In het weekend vieren veel gezinnen pakjesavond en 
worden de kinderen verwend met cadeautjes. De 
kinderen van de groepen 1 t/m 4 mogen maandag 7 
december iets van speelgoed meebrengen om tijdens 
de inloop mee te spelen. Het liefst iets dat niet te groot 
is en/of kleine onderdelen bevat, dat kwijt kan raken.  
 

3.  
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4.    Nieuwe kleutergroep. 
 
Om het aantal kleuters in de groepen 1/2 niet te groot te laten worden starten we met ingang van 4 januari 
met een nieuwe kleutergroep, groep 1C. Daarin starten alle nieuwe kleuters die vanaf december 4 jaar zijn. 
Ook gaan er, in goed overleg, een paar leerlingen van groep 1/2A en 1/2B naar de nieuwe groep. Deze 
ouders zijn al op de hoogte.  
Onze eigen juffrouw Tessa Vermeulen zal op maandag, dinsdag en donderdag voor deze groep staan en 
juffrouw Mayke Wientjes, van Personeelscluster Oost Nederland (PON) op woensdag en vrijdagochtend.  
Wij wensen hen beiden veel succes.  
 
 

5. Nieuwe materialen  

Vorig jaar hebben we met elkaar heel veel geld bij elkaar gelopen tijdens de sponsorloop. Daar is een deel 
van naar het plein gegaan. Een ander deel hebben we nu besteed aan buitenspel materiaal voor de pauzes. 
Denkt u aan tafeltennisbatjes, springtouwen, elastieken. Ook hebben we materialen aangeschaft voor de 
buitengymlessen, zoals hockeysticks, frisbees, rugbyballen, straatballen, badminton en tennisrackets, 
pionnen. Met deze materialen kunnen de kinderen in de pauzes allerlei spelletjes spelen en kunnen er meer 
verschillende lessen gegeven worden. Naast deze nieuwe materialen, proberen we de kinderen ook 
verantwoordelijkheid mee te geven om goed om te gaan met deze materialen. Ze moeten deze dus zelf terug 
leggen in de daarvoor bestemde bak. Wel zullen dit jaar de groepen 5 t/m 8 ervoor zorgen dat alle 
materialen, die toch ‘vergeten’ worden na de pauze weer binnen komen. Op dit moment is dat de groep van 
meester Ton. Bij deze willen we de OR nog bedanken voor de mooie voetballen die elke groep heeft 
gekregen. 
 

6. Herinnering Ouderbijdrage 

De ouderraad van Sportbasisschool Het Startblok organiseert elk jaar een aantal activiteiten voor de kinderen 
op school zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasontbijt en het afscheid van groep 8. Omdat deze 
activiteiten geld kosten, vragen we u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage komt dus volledig 
ten goede aan uw kind(eren). In de bijlage bij de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoeveel de 
ouderbijdrage voor u is en hoe u dit kunt overmaken. 
Veel ouders hebben de bijdrage inmiddels overgemaakt. Vriendelijk verzoek aan degene die dit nog niet 
gedaan hebben, dit alsnog te doen. 

 
7. Bieb op school  

Op dit moment is de bieb op school twee ochtenden per week open. We willen dit graag uitbreiden en de 
bibliotheek iedere ochtend open stellen tussen 8.30 – 9.30 uur. Daarom zijn we op zoek naar meer 
hulpouders.  
Wie komt ons helpen in de Bieb op School? Het is leuk, leerzaam en gezellig en de koffie staat klaar.  

We zouden het prettig vinden als er meerdere ouders beschikbaar zijn zodat iedereen zou kunnen rouleren. 
Dan zou het praktisch gezien een uurtje per week aan tijdsbesteding kosten. Met een uurtje per week maken 
we een heleboel kinderen blij. Dus geef je snel op bij de biebouders in de hal. 
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8. 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. 

9. Schoenmaatjes 

Voor de actie schoenendoos zijn wij dringend op zoek naar een ouder die de verzamelde schoenendozen 
(een kleine kofferbak vol) zou willen brengen naar 1 van de bezorgpunten. Zou u voor ons naar Apeldoorn 
(Vaassen) willen rijden (voor 17 dec)? Of misschien komt u voor uw werk in één van deze andere plaatsen? U 
zou er ons ontzettend mee helpen. 
 
-Tilburg  9-10 dec 
-Rijssen  9 dec 
-Nieuwegein  9-10 dec 
-Groningen  16 dec 
-Drachten  18 dec 
-Assen   11 dec 

10. Agenda  

Maandag  07 december   3e adventsviering 
woensdag  09 december   Boekenpret 
maandag   14 december   4e Adventsviering 
                             Kerststukjes maken 
dinsdag    15 december   Verlengde inloop 
donderdag  17 december   Kerstviering  
                             Nieuwsbrief 
    

 


