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Nieuwsbrief 
  17-12-2015 

 

We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

 

1. Kerstinstuif 

Met veel plezier kijken we terug op een mooie kerstinstuif. Een avond vol muziek, toneel, kunst en heel veel 
gezelligheid. We willen iedereen hartelijk danken voor de komst en voor alle hulp die hierbij geboden is. 
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2. Kerstmis vieren met de héle familie… dat kan in de parochie HH Vier Evangelisten! 

Op zondag 20 december on 16.00 uur vieren we al heel vroeg Kerst in Spijk. We beginnen in het 
Dorpshuis. Dan lopen we de kersttocht door de straten van Spijk (ongeveer een uurtje) en 
onderweg zijn spannende en bijzondere dingen te beleven. Het is goed te doen met een 
kinderwagen en rollator. Terug in het Dorpshuis is er een broodje en warme chocolademelk. Daarna 
sluiten we in de kerk met een korte kerstviering deze vroege kerst af, rond 19.30 uur. Iedereen, jong 
en oud is welkom en het is gratis. Let op de ster als je naar Spijk toe gaat! Op kerstavond 24 
december begint om 17.00 uur in Duiven de familieviering, speciaal voor families met kleine 
kinderen (van 0-6 jaar). Kinderen mogen verkleed komen als een van de figuren uit de kerststal. We 
gaan samen zoeken naar het pasgeboren kindje in de kribbe. We zingen vrolijke en ook traditionele 
liedjes en we kijken en luisteren naar het kerstverhaal. In de vier kerken van onze parochie zijn 
familievieringen speciaal voor families met kinderen in de basisschoolleeftijd. We bidden en zingen 
en we horen het kerstverhaal.  

In Loo om 18.00 uur,      In Westervoort om 18.30 uur, In Duiven en Groessen om 19.00 uur. 

Op 1e Kerstdag is om 11.30 uur in Westervoort het kerstspel. Voor jong en oud heel mooi om mee 
te maken. Kinderen mogen mee spelen in het kerstverhaal. (als je dat wilt, moet je je om 11.00 uur 
melden in de grote zaal.) Iedereen is van harte welkom 

3. Vanuit de MR 

Schoolplan: Afgelopen week heeft de MR het schoolplan goedgekeurd. De volledige versie kunt u vinden op 
onze website 

www.bshetstartblok.nl  

Uitslag verkiezingen MR: Naar aanleiding van onze oproep te stemmen op twee ouders die u graag in de MR 
(medezeggenschapsraad) wil zien, zijn veel reacties en stemmen gemaild. Wij willen u daar hartelijk voor 
bedanken! Alle stemmen zijn geteld en Carel van der Heijden en Kristel Aalders komen onze MR versterken.  
Afgelopen maandag hebben wij Carel en Kristel tijdens de vergadering welkom geheten.  
In het nieuwe jaar zullen wij ons als voltallige MR uitgebreid aan u voorstellen. 
Fijne feestdagen! 
Merlien Meijer 

 
4. Juf Annette weer beter.  

Het is fijn dat ik u kan berichten dat Annette Smid vanaf maandag 4 januari haar werkzaamheden in groep 6 
weer gaat hervatten. Na een periode van herstel gaat ze weer met veel plezier aan de slag.    

Dat betekent dat meester Maarten afscheid heeft genomen van de groep. Wij willen hem heel erg bedanken 
voor zijn inzet en wensen hem veel succes voor de toekomst. 

http://www.bshetstartblok.nl/
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5. Afscheid juf Marloes 

Afgelopen donderdag heeft juf Marloes op een ludieke manier afscheid genomen van onze school. 
Ze heeft een prachtig optreden gegeven in de grote hal. Na anderhalf jaar werkzaam te zijn geweest 
als leerkracht en IB-er gaat zij na de kerstvakantie aan de slag op de Kameleon in Duiven. We 
bedanken haar voor haar inzet en plezier op onze school en wensen haar veel succes voor de 
toekomst. Juf Inge zal na haar zwangerschapsverlof, vanaf januari 2016 haar werkzaamheden als IB-
er weer hervatten. 
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6. B-fit: Deze week een kleine quiz voor in de vakantie 

Waar/niet waar (Misvattingen over eten) (1) 

Bedenk of de onderstaande zinnen waar of niet waar zijn. 

1. Ik kan beter een peer dan een stukje kaas eten.   waar/ niet waar 

2. Het maakt niet uit dat ik chips eet, als het maar light chips zijn. waar/ niet waar 

3. Het ontbijt is maar een kleine, onbelangrijke maaltijd.  waar/ niet waar 

4. Als ik sport, is het slim een energiedrank te drinken.   waar/ niet waar 

5. Het is gezond om halvarine op brood te smeren.    waar/ niet waar 

Antwoorden 

1. Waar, in een peer zitten veel belangrijke voedingsstoffen zoals vitamines en niet zo veel 

calorieën. In een stukje kaas zitten behalve belangrijke voedingsstoffen ook veel vet en veel 

calorieën. Je kunt dus beter een stuk fruit nemen dan een stukje kaas of worst als 
tussendoortje. 

2. Niet waar, in chips zitten veel vet en veel calorieën. Dit is er een beetje uitgehaald bij de light 
chips, maar er zit nog steeds veel in. 

3. Niet waar, een goed ontbijt levert veel belangrijke voedingsstoffen. Ook helpt ontbijten om 

wat beter op te letten op school. Het zorgt er ook voor dat je niet als je net op school zit, alweer 

honger hebt. 

4. Niet waar. Een stuk fruit of een boterham geven ook nieuwe energie en leveren minder 

calorieën en suiker dan een energiedrank. Voldoende drinken is heel belangrijk maar gewoon 
water is prima. 

5. Waar, halvarine bevat veel vitamines, waaronder vitamine D. Je moet er niet te veel van op 

je brood smeren, maar een beetje is wel nodig. Halvarine bevat minder calorieën dan 

margarine. 

Bron: www.voedingscentrum.nl 

Wist u dat op de schoolsite onder het kopje B-fit een aantal leuke links staan naar gezonde 
traktaties? 

 

 

 

http://www.voedingscentrum.nl/
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7. Agenda 

Maandag  04 januari   1e schooldag na de kerstvakantie 
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