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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

 

1. Foto's van activiteiten 
Van alle gezamenlijke activiteiten op school, waarbij onze 'huisfotograaf' Froukje aanwezig is zal 
steeds een link naar de dropbox van school in de nieuwsbrief komen te staan. Zo kunt u zelf de foto's 
rustig bekijken en meegenieten van de activiteiten op school. Wij gaan er daarbij vanuit dat alle 
ouders van de school vertrouwelijk om zullen gaan met de foto's van onze kinderen! Deze link komt 
niet op de website of op Facebook te staan. 
Van elke activiteit komt wel een collage/4-luik op de webisite/Facebook. Op deze collages zullen 
alleen kinderen staan waarvan ouders géén bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto's op 
website/Facebook.  
 

2. Paaslunch 
Vorige week donderdag was er een paaslunch op school. Bij de klassen stonden er op drie plaatsten 
een uitgebreid buffet klaar, waar de kinderen van konden kiezen. Er waren broodjes met beleg, 
pannenkoeken, knakworstjes , gekookte- gebakken- en roerei en fruit. Alles was perfect 
georganiseerd door de mensen van de ouderraad.  
Namens de kinderen en het team hartelijk bedankt!              

         
                                       De link naar de foto's van Pasen:  http://bit.ly/1qbeTkv 
 

3. ICT? Jazeker, ook op Het Startblok! 
Overal om ons heen zie je ze: tablets, laptops, telefoons, computers. Deze apparaten geven ons 
toegang tot een heel nieuwe wereld; een wereld vol ICT. 
Het is onze taak om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen en dus hoort ook het 
werken met ICT daarbij. Op Het Startblok zijn we momenteel druk bezig om ICT een plek te geven in 
ons onderwijs. Tijdens studiedagen en vergadermomenten staat het onderwerp ICT regelmatig op 
het programma. 

Momenteel zijn we bezig om onze lessen "ICT-rijker" te maken. We proberen dingen uit, we gaan 
samen op ontdekking; want voor zowel de leerling als voor de leerkracht is er nog een heleboel te 
ontdekken en te leren! 
Om onze leeromgeving ICT-rijker te maken hebben we een heel aantal nieuwe ICT middelen 

http://bit.ly/1qbeTkv
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aangeschaft. Deze worden al gebruikt in de klassen. Misschien heeft u al een kind zien werken op de 
Ipad , een Beebot (robotje om het programmeren te leren) zien rijden, heeft uw kind een nieuwe app 
of website bezocht, of heeft het een les in programmeren gehad? Dat en nog veel meer kan 
tegenwoordig allemaal op Het Startblok en daar zijn we héél trots op! 

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u daarvoor altijd terecht bij juf Lieke (woensdag ICT, do en 
vr gr 6/7) 

4. Voortgang MiniBridge 
Ik denk niet dat de foto u is ontgaan op FB, of op de site, of in de Westervoortpost en ook nog een 
enorme foto in de Gelderlander: 20 leerlingen hebben hun eerste diploma Minibridge gehaald. De 
basis is gelegd!  
De gevorderden gaan binnenkort voor hun Tweede Diploma. Bij deze toets moeten ze laten zien dat 
ze inzicht hebben. De kans op ‘zakken’ is heel wat groter… 
Afgelopen 20 maart was er een viertallentoernooi bij de Bridgebond in Utrecht. Van de 8 leerlingen 
die meegingen, waren er 6 die in september pas begonnen zijn met bridge. Ik vind dat heel moedig!!! 
In zo’n zaal zitten 92 leerlingen uit heel Nederland te bridgen. Er zijn allerlei vrij onbekende regels. 
Kortom dat is toch wel overweldigend. Het scheelde veel dat er een aantal gezellige ouders mee was 
om te rijden én om hen te ondersteunen.  
Bart Fousert en Olav Jansen (beiden uit groep 6!) zijn met Elin van Noort en Ilse van Riel als derde 
viertal geëindigd. Superknap en het belooft wat voor de toekomst! 
Het viertal Sven Jansen en Vin Wagenaar met Femke Mateman en Marit Witjes eindigden op de 
zesde plaats. Onder hen dus 18 viertallen! Als dat geen prestatie is,  ik ben supertrots op hen. 
Er komen dit jaar nog 2 toernooien. Eén in Vorden op het Onstein op 17 april en de afsluiting op 22 
mei: het Nederlands Kampioenschap MiniBridge in Utrecht. In de tussentijd leren we nog heel wat, 
zodat we geoefend de strijd aangaan! 

U hoort en leest van ons! AnnemieKe van Ginneken 

5. Volleybalclinic 
Morgenochtend krijgen de kinderen van groep  7 en 8 een voleybalclinic aangeboden door Saskia van 
Hinthum, de bondscoach van Jeugd Oranje in Sports Planet. Zij wordt geassisteerd door leerlingen 
van het Candea College uit Duiven. 
We hopen dat de kinderen een hele leuke sportieve ochtend zullen beleven. Saskia weet als geen 
ander hoe je jonge mensen moet coachen en stimuleren om het doel te bereiken. 
 

6. Facultatieve 10 minutengeprekken 
Op de jaarkalender staan op 6 en 11 april facultatieve 10 minutengesprekken gepland. Deze komen 
te vervallen. Op 13 juli, na het laatste rapport, zijn er weer 10 minutengesprekken. Mocht u 
tussentijds behoefte hebben aan een gesprek, neemt u dan contact op met de leerkracht. 

 
7. Agenda  

Donderdag    7 april   Verkeersexamen theorie groep 7 
Dinsdag  11 april   Verlengde inloop                                        
Woensdag   13 april   Verkeersexamen praktijk groep 7 
                                              Schoolvoetbal groep 3 en 4 
                                                                    Boekenpret 
Vrijdag   15 april   Entreetoets groep 7 
                                                             Nieuwsbrief 


