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Nieuwsbrief 
  18-03-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

 

1. Palmpaasstok versieren 
Gisteren hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 met hulp van de 
leerlingen uit groep 5 t/m 8 de palmpaasstok versierd. Vandaag gingen 
de kinderen met hun versierde stokken in optocht door de wijk. 
  

2. Paaslunch 
Volgende week donderdag is er een paaslunch op school. We willen 
graag dat de kinderen een bord, een beker en bestek meenemen. 
 

3. Speelgoed mee naar school!!(voor de groepen 1 t/m 3) 
Sommige kinderen willen heel graag speelgoed of een knuffel mee naar school nemen om daar over 
te vertellen of te laten zien. Helaas is daar niet altijd tijd voor.  
Daarom plannen we drie speelgoedochtenden, zodat uw kind speelgoed mag meebrengen en erover 
kan vertellen en mee spelen. 
De ochtenden zijn vrijdag  1 april, 20 mei en 24 juni. 
 

4. Wat zit er vandaag in de trommel?  
Brood en beleg 
Hoe ziet een gezonde lunch voor een kind er eigenlijk uit? De basis is 
bruin brood of volkorenbrood. Een kind kan tussen de middag zeker twee 
sneden gebruiken. Besmeer de boterhammen bij voorkeur met halvarine. 
Halvarine bevat minder vet dan margarine en boter, maar levert wel de 
benodigde vitamine A en D. 
Of u het brood belegt met kaas, vlees of zoet beleg maakt op zichzelf niet 
uit. Het is wel goed om met het beleg te variëren. Kies bij voorkeur 
magere vleeswaren als kipfilet, ham en rookvlees en 30+ kaas in plaats van volvette kaas. Wat sla, 
tomaat of komkommer erbij doet het brood minder uitdrogen en is ook nog gezond. Bij het zoete 
beleg hebben jam, honing, vruchtenhagel en gestampte muisjes de voorkeur; deze bevatten minder 
calorieën dan chocoladehagelslag, chocoladepasta en pindakaas. 
Daarbij een bidon met water, een pakje drinken met daarin zo min mogelijk suiker of een beker melk 
en uw kind heeft een prima lunch met energie genoeg voor de middag. 

Bron: www.voedingscentrum.nl 

5. We gaan water drinken!  
Woensdag 30 maart hebben we de officiële B-fit opening en vanaf donderdag 31 maart, drinken we 
op de donderdagen alleen nog maar kraanwater. De kinderen moeten/mogen dan ook een bidon 
o.i.d. meenemen die ze op hun tafel mogen laten staan. Op deze dag nemen de kinderen dus geen 
pakjes/bekers drinken meer mee naar school voor bij de lunch of tussendoortje. 
De gemeente Westervoort heeft zich aangesloten bij het JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) 
waarmee ze streven “naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, 
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recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld 
is.” Een van de projecten van JOGG is het drinkwaterproject. 
Omdat we met dit project meedoen, krijgen we van de gemeente een drinkwaterpaal op het 
schoolplein. 

6. Scholentoernooi Smashbal 
Woensdagmiddag was er in de sporthal Sportsplanet een scholentoernooi Smashbal voor de groepen 
5 t/m 8. Teams van verschillende scholen speelden tegen elkaar.  Van de groepen 7 en 8 heeft  het 
Startblok de eerste en de tweede plaats bemachtigd.  
Deze twee teams mogen op zaterdag 21 mei meedoen aan de regionale kampioenschappen 
Smashbal . 

  
 

7. Groep 4 is naar het Musiater geweest 
Maandag is  groep 4 naar een Muziek voorstelling in het Musiater zijn geweest. Het was van de 
Muziek Caroussel. Het was erg leuk. Er zat een heel orkest en een band. Zowel klassieke muziek als 
popmuziek kwam voorbij. Door een aantal zieken was het 's ochtends nog spannend of we wel 
konden vertrekken. Maar dankzij een paar snel inspringende ouders, lukte dat gelukkig toch. Dus nog 
grote dank aan de ouders die gereden hebben. 
 

8. Geen gym voor groep 4 op dinsdag a.s  
Groep 4 gaat dinsdag 22-3 niet gaat gymmen ivm.de generale repetitie van het Startbloktheater. 
 

9. Fietscontrole 

Dinsdagmorgen 29 maart  is in verband met het naderende verkeersexamen de fietscontrole 
voor groep 7. Alle kinderen van die groepen komen die dag dus op de fiets naar school. 
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10. Nieuw van de parochie 
Zondag 21 maart a.s. 10.30 uur is er een 30 minuten durend palmpaas-spel in de St.Werenfriduskerk.  
We hopen dat alle kinderen uit Westervoort -met hun versierde palmpaasstok- komen meevieren. 
Aansluitend gaan we in een feestelijke optocht naar het dichtbij gelegen woonzorgcentrum 
Haemerstate. Daar lopen we door het hele gebouw, om alle bewoners te laten meegenieten van het 
palmpaasfeest. We sluiten af in de grote zaal met iets lekkers. 
Kom allemaal, dan maken wij samen een mooi feest voor jong en oud!  
 
Hartelijke groeten, 
Werkgroep gezinsvieringen Westervoort. 
 
 

11. Agenda  
Dinsdag  22 maart  Startbloktheater 
Woensdag          23 maart  Grote rekendag 
Donderdag  24 maart  Paasviering 
                                             Spelletjesmiddag groep 1-2 
Vrijdag    25 maart  Goede vrijdag; alle kinderen zijn vrij 
Maandag  28 maart  2e paasdag; alle kinderen zijn vrij 
Dinsdag  29 maart  Startbloktheater                                           
      Fietscontrole groep 7 
Woensdag   30 maart  Boekenpret 
Vrijdag     1 april   Nieuwsbrief 
 
 
 
 
 


