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Nieuwsbrief 
  15-01-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
1. Nieuw Rapport 

Bij een nieuwe school hoort een nieuw rapport! 
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt om het beste uit de rapporten van De Klimroos en De 
Flierfluiter te gebruiken voor het nieuwe rapport van Het Startblok. 
Alle kinderen krijgen hun eerste rapport van dit schooljaar mee in een gloednieuwe map. Deze map 
blijft daarna thuis. Voortaan krijgen de kinderen nieuwe rapportbladen in een grote envelop mee 
naar huis, zodat deze daar in de rapport map gedaan kunnen worden. In de map komen tabbladen 
per jaargroep. Ook maken de kinderen elk jaar een tekening op tekenblad waarop ook een pasfoto 
geplakt kan worden. Dit gebeurt aan het eind van ieder schooljaar.  
Voorin de map komt een leeswijzer, zodat u kunt nalezen wat evt. onbekende termen betekenen. 
 
Groep 8 krijgt het rapport op 22 januari. De overige groepen krijgen 4 februari hun rapport mee.  
 

                    
 

2. 10- minuten avonden 

Op 16 en 18 februari zijn de 10 minuten avonden gepland. U krijgt binnenkort via de mail een 
uitnodiging. Alle ouders en verzorgers worden voor de gesprekken uitgenodigd. Tijdens deze gesprekken 
wordt de voortgang maar ook de Cito resultaten besproken van uw kind(eren).  
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3. Luizenouders  gezocht 

Wij, als luizenouders, hebben een dringend verzoek. We zijn met een aantal personen die op vrijwillige 
basis na school vakanties alle leerlingen komen controleren op luizen en/of neten. 
Nu is het zo dat het aantal leerlingen is toegenomen, maar het aantal ouders die structureel kunnen 
komen controleren op de dinsdag niet. 
Onze vraag is of ouders willen komen ondersteunen. Als er genoeg ouders zijn dan is het binnen een uur 
gedaan.  

 
4. 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).  
Veel ouders, tot nu toe 53,85%, hebben de bijdrage inmiddels overgemaakt. Hartelijk bedankt hiervoor. 
Om de activiteiten te waarborgen verzoeken we de ouders die de bijdrage nog niet hebben voldaan dit 
alsnog te doen. 
Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal kinderen dat u op school heeft. In onderstaand overzicht kunt 
u zien welk bedrag voor u van toepassing is. 

Voor 1 kind € 16,00 
Voor 2 kinderen € 27,00 
Voor 3 kinderen € 36,00 
Voor 4 kinderen € 43,00 
Voor ieder volgend kind € 7,00 
 

U kunt dit bedrag overmaken op: rekeningnummer: NL44 SNSB 0810 9460 41  
ten name van: Ouderraad Het Startblok onder vermelding van de voor- en achternaam en de groep van 
het oudste kind. 

       Namens de kinderen alvast bedankt. 
 
       Met vriendelijke groet,  
       Jacques de Louwere 
       Penningmeester van de ouderraad 

 
 

5. HB Spelmiddag  voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders 
 
 
Datum:  zondag 31 januari 2016 
Tijd:   13.00 – 16.00 uur 
Plaats:   Lorentzlaan 2 in Doetinchem  
 
 
 
Voor de kinderen: 
 Smartgames, gezelschapsspelen, schaken en dammen. 
 Workshop Wiskunde door Charles Willemse, docent Wiskunde bij het Rietveld Lyceum.  

O.a. rekenspelletjes, tangram en raadsels.  
 Creatief: zelf een kort tekenfilmpje maken met een flipbook.  
 Schminken  
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Voor de ouders:  
 Workshop Feldenkrais door Inge Neijenhuis (www.bewust-bewegen.com) : “Hoe leer ik 
mijn kind om lekker in zijn vel te zitten? Rustig te slapen, stevig op eigen benen te staan. Zijn eigen 
authenticiteit te ontvouwen en te vertrouwen. Kom het zelf ervaren om het vervolgens door te 
geven aan je kind.“   
 Elkaar ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 
 
 
Kosten:  3,-  p.p. incl. thee/koffie/ranja/koek 
Opgave via de facebook pagina van HB0313/0314 e.o. of per mail naar hb0313eo@gmail.com  
 

Dit is een ouderinitiatief van I. van der Winden, C. Berens en E. Kappelle 

 
6. Bericht uit de media:  

 
Drie gedragsinterventies voor scholen effectief 

 14 december 2015 

Drie gedragsinterventies voor scholen zijn onlangs beoordeeld door de Erkenningscommissie 

Interventies. De Kanjertraining is op het hoogste niveau erkend, namelijk als effectief volgens sterke 

aanwijzingen, KiVa als effectief volgens goede aanwijzingen en De Vreedzame school als effectief 

volgens eerste aanwijzingen. 

De Kanjertraining is voor kinderen en jongeren in het basis- en voortgezet onderwijs die problemen hebben in 

de omgang met klasgenoten of ouders. KiVa is een antipestprogramma voor de bovenbouw van de 

basisschool dat met inzet van de groep pestproblemen aanpakt. De Vreedzame School is een programma 

voor de basisschool waarin sociale competentie en democratisch burgerschap centraal staan. 

Een interventie is effectief volgens sterke aanwijzingen als uit onderzoek met sterke bewijskracht blijkt dat 

bepaalde doelen er beter mee worden bereikt dan met andere interventies of met niets doen. Effectief volgens 

goede aanwijzingen is een interventie als er sprake is van onderzoek met goede bewijskracht. Een interventie 

is effectief volgens eerste aanwijzingen als uit onderzoek met beperkte bewijskracht blijkt dat er voldoende 

effect optreedt bij uitvoering van de interventie, ook al staat nog niet vast dat de interventie dat effect heeft 

veroorzaakt. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het 

Nederlands Jeugdinstituut. 

Bron: Nederlands Jeugdinstituut 

 
7. Agenda   

Donderdag   21 januari  Spelletjesmiddag groepen 1-2 
Vrijdag    22 januari  Groep 8 rapport mee 
Maandag   25 januari  Start adviesgesprekken groep 8 
Woensdag   27 januari  Boekenpret 
Vrijdag     29 januari  Nieuwsbrief 
 

 

http://www.bewust-bewegen.com/
mailto:hb0313eo@gmail.com

