
   Sportbasisschool Het Startblok, (brin 07NF) Postbus 182 - 6930 AD Westervoort  026-3114932 

E-mail: info@bshetstartblok.nl  / internet: www.bshetstartblok.nl 

Nieuwsbrief 
  03-03-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

  
 

1. Studiedag 9 maart 
Op woensdag 9 maart is er een studiedag voor het team vanuit de stichting SCO R’IJssel. Tijdens deze 
dag staat ICT centraal. Alle kinderen zijn deze dag vrij.  
 

2. Actie: Wij trekken aan de bel  
Op 10 maart trekken kinderen in heel Nederland aan de bel, om te vieren dat zij 
naar school kunnen. In Nederland is onderwijs een vanzelfsprekend recht. 
Helaas is dit voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden heel 
anders. Zij kunnen vaak niet naar school. Het Liliane Fonds weet hoe broodnodig 
onderwijs is. Want met alleen revalidatie redt een kind met een handicap in 
ontwikkelingslanden het niet. Elk kind - met of zonder handicap - heeft recht op 
onderwijs, op een toekomst.  
 
Bellentrekkers gezocht 
Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 10 maart één minuut 
lang aan de bel te trekken voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Want van hen 
gaat 90% niet naar school. En natuurlijk trekt onze school ook aan de bel! Op het schoolplein laten de 
kinderen met toeters, deksels, trommels of andere meegebrachte instrumenten - met veel herrie - 
de wereld ‘horen’ dat kinderen aan de andere kant van de wereld ook naar school moeten kunnen. 
Wethouder Hans Breunissen geeft om 10.15 uur het startsein voor deze actie.  
 
Doet u mee? 
U kunt helpen er een klinkende actie van te maken. Zou u op 10 maart ’s ochtends wat ‘toeters en 
bellen’ mee willen geven aan uw kind(eren)? Ook zouden we het erg leuk vinden als alle kinderen 
oranje kleding of accessoires aantrekken, want de kleur van het Liliane Fonds is oranje. 

 
3. Brandweer op bezoek 

Op woensdag 2 maart heeft Richard de brandweerman met “zijn” 
brandweerwagen een bezoek gebracht aan onze school. Alle leerlingen van groep 
1 t/m 4 mochten van dichtbij de wagen bekijken, in de wagen zitten en een 
brandweerhelm passen.  
Zelfs het blauwe zwaailicht mocht even aan.  
 
Hartelijk bedankt brandweerman Richard!  
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4. Grote rekendag 2016 
Woensdag 23 maart a.s. doet onze school mee aan de 14e editie van de landelijke “Grote Rekendag”. 
Dit jaar is het thema: “Kijkje achter de code”. Deze morgen staat het onderzoekend leren centraal. 

 
 In groep 1 en 2 gaat het om herkennen van regelmaat, het (schematisch) weergeven van 

situaties en het redeneren in spelsituaties. 

 Groep 3 en 4 onderzoekt op verschillende manieren het gebruik van codetaal. Zij gaan 

communiceren met robots. 

 Groep 5 en 6 gaan met pijlenschema’s vaste werkwijzen/procedures (met allerlei 

keuzemomenten)  in beeld brengen. 

 In groep 7 en 8 gaat het om het doordenken van programma’s, zoals een computer dat zou 

doen. 

We hebben er veel zin en hopen op een leerzame, geslaagde dag! 

5. Palmpasen en Pasen 
Het carnavalsfeest is weer geweest. Dat betekent dat het binnenkort 
Palmpasen en Pasen is! Palmpasen vieren we samen op vrijdag 18 maart 
met een kleine optocht door de wijk. Met natuurlijk prachtige 
palmpaasstokken. De kinderen van de bovenbouw gaan de kinderen van 
de onderbouw (groep 1 t/m 4) op donderdag 17 maart helpen met het 
versieren van de palmpaasstokken. Op vrijdag krijgen ze ook nog een 
broodhaantje voor op de stok.   
Wij vragen van u of u vóór 17 maart uw kind (groep 1 t/m 4 ) een kale 
palmpaasstok wil meegeven (zie foto). En spulletjes om de stok te 
versieren, zoals linten, eitjes, bloemetjes enz. De stok kunt u zelf maken, 
maar ze zijn ook te koop bij de Jumbo of de bakker. De stok neemt uw kind 
versierd weer mee naar huis. U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd 
om naar de Palmpaasoptocht te komen kijken. We starten om half 12.  
  
Het Paasfeest vieren wij op donderdag 24 maart. De kinderen horen ’s ochtends in de klas het 
paasverhaal. ’s Middags zet de ouderraad voor ons een paaslunchbuffet klaar. En de kinderen mogen 
met hun bordje langs het paasbuffet lopen en kijken wat ze lekker vinden. Ze hoeven deze dag dus 
geen lunch mee te nemen maar wel hun tussendoortje.  Wilt u uw kind een bord, beker en bestek 
meegeven voor deze dag. 
 

6. Schoolreis 
Op 23 juni  gaan de groepen 1-7 op schoolreis. De bestemming houden we nog even geheim.  
Graag willen we u alvast informeren over de kosten hiervan. De eigen bijdrage  voor deze schoolreis 
bedraagt  € 27,50 per kind. 
Mocht de hoogte van het bedrag een te grote belasting voor u zijn, dan kunt u hierover contact  
opnemen met Monique Kampman. Er zal dan gezamenlijk naar een oplossing  worden gezocht.  
 

7. Agenda  
Dinsdag    8 maart  Verlengede inloop 
                                              Startbloktheater 
Woensdag            9 maart  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag      18 maart  11.30 uur: palmpaasoptocht 
                                              Nieuwsbrief 


