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Nieuwsbrief 
  20-05-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

1. Schoolreisje groep 1 t/m 7 
Waar gaan we naar toe?        

    
Wanneer, hoe laat? 
Donderdag 23 juni komen de bussen om 9 uur naar het Startblok. Als iedereen een plekje in de bus 
heeft gevonden, vertrekken de bussen om ongeveer 9.15 uur. Komt u ons uitzwaaien? 
Om 15.30 uur gaan we weer op weg naar huis. We zullen dan ongeveer om 16.30 uur arriveren op 
school. (Deze tijd is altijd lastig aan te geven, in verband met de drukte van het verkeer.) 
Wat neem je mee? 
Makkelijk zittende kleding, dat past bij het weer. Eventueel extra kleding, voor als er een “ongelukje” 
gebeurt. Eten en drinken voor de dag. Geen snoep, daar zorgt de ouderraad voor. Een flesje water, 
die je weer kunt vullen in het park. En zonnebrandcrème, want het wordt natuurlijk prachtig weer! 
Wat kost het? 
Het schoolreisje kost € 27,50. Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk overmaken naar:  
NL60 RABO 012 15 68 881 t.n.v.  Sportbasisschool Het Startblok en onder  vermelding van de naam 
en groep van uw kind. 

Meer informatie volgt op een later tijdstip. 

2. Juf Lieke fietste juf van Gelderland! 
Zoals u weet hebben wij als school meegedaan met de wedstrijd van de Gelderse Sport Federatie 
"Fietste juf/meester van Gelderland". We hebben een filmpje opgestuurd waarin meester Niels, 
meester Roy en juf Lieke proberen zo langzaam mogelijk 10 meter te fietsen. Dit filmpje is te zien op 
de Facebook pagina van school en zal binnenkort ook op de website komen. Ze werden 
aangemoedigd door onze leerlingen in het roze. En wat bleek.... juf Lieke kreeg de prijs voor Fietste 
juf van Gelderland! Van alle juffen die meededen was juf Lieke het langzaamst. De prijs werd 
uitgereikt (juf Lieke wist van niks) tijdens de Koningsspelen in de Pals door niemand minder dan 
Jochem van Gelder. De prijs is dat er een topsporter in de klas komt om te vertellen over zijn 
topsportleven en een tas met leuke sportspullen! 
Juf Lieke: gefeliciteerd! 
 
De link naar de foto’s van deFietste juf:  (deze link is alleen zichtbaar in de mailing van school)  
 

3. Koningsspelen  2016 
Op vrijdag 22 april 2016 waren er Koningsspelen op school. Alle kinderen van groep 1 t/m 4 hebben 
in kleine groepjes onder begeleiding van kinderen uit groep 8 leuke activiteiten gedaan.  Fiets 
versieren, ring gooien, dansen, stoep krijten en koek happen waren erg in trek. Mede door de 
goede samenwerking van de kinderen en het mooie weer was het een "Superochtend”. 
Bedankt allemaal! 
 

http://www.dierenparkamersfoort.nl/
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De groepen 5 tot en met 8 hebben ook weer meegedaan aan de koningsspelen. 
Wederom konden de kinderen kiezen uit diverse sporten en beweegactiviteiten, welke weer super 
waren georganiseerd door Timo en zijn studenten. De kinderen hebben weer veel plezier gehad. 
Aan het einde werden we ook verrast door de komst van Jochem van Gelder, omdat Juf Lieke de 
‘Fietste’ juf van Gelderland was.  
 
De link naar de foto's van de Koningsspelen: (deze link is alleen zichtbaar in de mailing van school)  
 

4. Schoolfruit 
Zoals u misschien wel gehoord hebt van de kinderen is de levering van het schoolfruit weer 
gestopt. Elk schooljaar kunnen we ons inschrijven om mee te doen aan dit project. Deze 
loopt van oktober tot april. 
Wilt u er weer zelf voor zorgen dat de kinderen op de fruitdagen (dinsdag, woensdag en 
donderdag), fruit meenemen? Koekjes e.d. mogen niet gegeten worden en gaan in de tas 
terug mee naar huis. 
 

5. Water drinken 
De donderdag is ‘Waterdrinkdag’. Op deze dag drinken we de hele dag water. Toch merken we dat er 
veel kinderen zijn die toch pakjes meenemen. Ook hier geldt hetzelfde als voor koekjes, deze pakjes 
gaan mee terug naar huis en kinderen krijgen een beker om water te drinken. 
We willen hiermee bereiken dat kinderen leren om water te drinken en dat water drinken een heel 
goed alternatief is voor o.a. ‘fruitdrankjes’, frisdrank en andere suikerhoudende dranken. Deze 
suikerhoudende dranken zijn slecht voor het lichaam en zorgen voor een kleine oppepper van de 
energie, maar daarna juist voor een dipje. Ook wordt suiker in het lichaam veelal omgezet in vet. 
 

6. Gymkleding 
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind, op de gymdagen gymkleding mee neemt. Als het kind deze kleding 
niet mee heeft, kan het helaas niet meedoen met de gym. Dit is vooral voor de veiligheid. Heeft het 
kind vaker geen gymkleding bij zich, dan zal het op school blijven en bij een andere leerkracht in de 
klas aan een taak moeten werken. 

 
 

7. Sportclinics voor de kleuterbouw 
Woensdag 13 april mochten alle kleuters van onze basisschool deelnemen aan een aantal 
sportclinics op De Nieuwhof. De kleuters hebben op deze manier kennis gemaakt met 
tennis, hockey en diverse balspelen. Het was erg mooi om te zien hoe alle leerlingen 
zichtbaar plezier hadden en zichzelf uit leken te dagen. Na een inspannende anderhalf uur 
sporten, kregen alle kinderen iets te drinken en een appel. Een sportieve en leerzame 
ochtend! 
 
De links naar de foto's van die dag:  
Groep 1-2 A en groep 2 van 2-3: (deze link is alleen zichtbaar in de mailing van school)  

8. Groep 1-2 B en groep 1 C: (deze link is alleen zichtbaar in de mailing van school)  
 

9. Mad Science Vakantiedagen 

In de zomervakantie binnen hangen? Dat hoeft helemaal niet! Doe mee met de 



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

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

 

coole, inspirerende Mad Science Vakantiedagen. Onze gekke Mad Scientists halen alles uit 
de kast om deze zomerdagen onvergetelijk te maken. 

Tijdens onze Vakantiedagen vliegt de tijd voorbij. De kinderen leren spelenderwijs alles over 
wetenschap en techniek. Dit hoeft niet saai te zijn; in tegendeel! Raketten afschieten, slijm 
en stuiterballen maken, betoverende shows met droog ijs; dit is maar een kleine greep uit de 
activiteiten die Mad Science uitvoert. 
Elke dag staat in het teken van een spannend thema, waarmee de Mad Scientists samen met 
de kleine wetenschappers in wording aan de slag gaan. Kinderen zullen zich verwonderen 
over alle geweldige dingen die door wetenschap en techniek mogelijk zijn. Onze 
geanimeerde en professionele begeleiding zorgt er zeker voor dat ze deze tijd nooit 
vergeten! 
 
Praktische informatie 
De Mad Science Vakantiedagen zijn geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Om de best 
mogelijke beleving te creëren wordt met kleine groepen gewerkt, daarbij zijn er per locatie 2 
Mad Scientists aanwezig. Er kunnen maximaal 24 kinderen deelnemen, vol = vol. 
Kijk snel bij data en locaties waar we bij jou in de buurt een vakantieprogramma 
organiseren. 
Activiteiten zijn zonder overnachting en duren van 9:00 tot 16:00 uur.  
Let op: In de regel zijn de programma's in de zomervakantie van maandag t/m 
donderdag.  De planning van de thema's is flexibel. 
Kijk snel op http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen of nederland.madscience.org 
voor meer informatie, of bel ons op 088-0303360. 
  
 

 
 
  
  
 
  
 
      
 

10. Informatie van de GGD  
Vakantie al geboekt? Vergeet de vaccinaties niet! GGD geeft korting op consult voor reisvaccinaties. 
 
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de gezondheidsrisico's tijdens uw 
reis. Daarom organiseren wij een speciale dag over reisvaccinaties op zaterdag 28 mei van 09.00-
15.30 uur. De GGD adviseert en denkt mee onder het motto: 
 

Wees wijs, ga beschermd op reis! 
 

We weten dat veel mensen nog altijd ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat de helft 
van de Nederlanders onbeschermd op reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of Kroatië. Ook 
reizigers die een lange reis gaan maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de Afrikaanse westkust of 
Azië zijn zich niet altijd bewust van de risico´s. Daarom attenderen we u op deze speciale dag met 
korting op het consult voor reisvaccinaties. 

http://magazine.mad-science.nl/vakantiedagen
http://nederland.madscience.org/
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GGD Gelderland-Midden opent haar deuren zaterdag 28 mei van 09.00 tot 15.30 uur aan de 
Eusebiusbuitensingel 43 in Arnhem. 
Per persoon betaal u voor een consult geen € 20,50 maar € 7,50. 
Gezinnen betalen voor een consult geen € 47,50 maar € 25,00. 
Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties. 
 
Meer informatie 
Voor het maken van een afspraak kunt u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 
17.00 uur bellen naar: 088 355 51 00. U kunt ook online een afspraak maken via www.vggm.nl/reizen  
Op deze site vindt u ook meer informatie 
 

11. Agenda  
Donderdag  26 mei   verlenge inloop 
rijdag   27 mei    sportdag 
Maandag   30 mei   CITO LOVS week  
Woendag    1 juni   Boekenpret 
Maandag                            6 juni        CITO LOVS week   
Vrijdag    10 juni   Nieuwsbrief 
                                                              

http://www.vggm.nl/reizen

