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Nieuwsbrief 
  03-06-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

1. Naschoolse opvang 
De naschoolse opvang stopt dit schooljaar op 30 juni. Dit heeft te maken met dat we samenwerken 
met studenten en deze geen stage meer lopen na 1 juli. Ieder jaar is er dus de eerste en de laatste 
drie weken van het schooljaar geen opvang mogelijk.  
    

2. Avondvierdaagse Westervoort 
Afgelopen vrijdag zijn de inschrijfformulieren voor de A4D Westervoort uitgedeeld. We zouden het 
leuk vinden als er zoveel mogelijk kinderen meelopen. Kinderen lopen onder verantwoordelijkheid 
van ouders en verzorgers mee, maar er zullen ook wisselend per dag een aantal leerkrachten 
meelopen voor de gezelligheid.  
 

3. Voeg mailservice@mail.parnassys.net   toe als veilige afzender  
De schoolmail en de nieuwsbrief komt voortaan via ParnasSys. Daarom is het aan te bevelen om het 
adres van ParnasSys toe te voegen als veilige afzender. Het adres van ParnasSys is: 
mailservice@mail.parnassys.net   Dit voorkomt dat mails worden aangemerkt als SPAM. Hoe u dit als 
veilige afzender registreert kunt u op de volgende website nagaan: http://veiligeafzender.nl  
 

4. Schoolfotograaf 
Op maandag 20 juni komt de schoolfotograaf weer op school. Alle kinderen worden individueel op 
de foto gezet en er worden familiefoto’s gemaakt met broertjes en zusjes. Heeft uw kind een 
broertje of zusje op peuterspeelzaal  Het Startblok zitten, dan kunnen zij ook samen op de foto. Op 
het prikbord van de peuterspeelzaal hangt een lijst waarop u zich hiervoor kunt aanmelden. U hoort 
dan later op welk tijdstip uw peuter met zijn of haar grote broer of zus aan de beurt is. 
 

5. Sportdag 
Vrijdag 27 mei was de sportdag voor groep 1 t/m  4. Gelukkig hadden wij droog weer! De kinderen 
hebben deelgenomen aan allerlei sportactiviteiten, zowel binnen als buiten de school. Iedereen was 
fanatiek aan het sporten, onder andere bij het verspringen en het volleyballen. Er heerste een 
ontspannen sfeer en iedereen deed goed mee. Mede door alle ouderhulp verliep de sportdag erg 
soepel. Iedereen bedankt voor de hulp en de grote inzet! 
 
De link naar de sportdag foto's van de kinderen van groep 1 t/m 4: (deze link is alleen zichtbaar in de 
mailing van school)  
 
Afgelopen vrijdag 27 mei, deden de kinderen van groep 5 t/m 8 mee met de sportdag van alle 
scholen van Westervoort. En het was weer fantastisch. Er werd voor elke overwinning gestreden, 
maar dat ging met veel sportiviteit gepaard. Het weer was echt 'sportweer'. De kinderen kregen 
tussendoor een lekker appeltje en een ijsje. Dit jaar was het opvallend dat de EHBO weinig te doen 
had. Er waren veel lachende en vermoeide gezichten te zien. Na afloop heeft iedereen een mooi 
vaantje gekregen. 
 
Bij dezen willen we ook alle ouders heel erg bedanken voor hun hulp op deze dag! 
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6. Schoolshirts 
Uw kind heeft met de sportdag het schoolshirt aan gehad. Deze zijn nog niet allemaal ingeleverd. 
Wilt u nakijken of u thuis nog een shirt heeft liggen? U kunt het inleveren bij de leerkracht van uw 
kind. Dan zorgen wij ervoor dat ze op tijd gewassen zijn en weer uitgedeeld kunnen worden voor de 
avondvierdaagse. 
 
 

7. Zomerlezen met de VakantieBieb!  
Door te lezen in de zomervakantie houden kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen in de 
zomervakantie is daarom belangrijk en dat kan heel goed met de VakantieBieb-app van de 
Bibliotheek. In de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (ebooks). Voor ieder kind 
vanaf zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige dat 
u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te downloaden. 
Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen. Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie 
van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31 augustus beschikbaar in de App Store of Google Play Store. 
Kijk voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl  
 

8. Bijeenkomst Vaardigheden van de 21e eeuw 

Speelotheek de Vlieger organiseert samen met een spellendeskundige van het 
Denkspellenparadijs.nl een boeiende middag over spellen en spelen. De 21 skills, vaardigheden 
van de 21e eeuw, staan centraal. Wat en hoe kunnen kinderen leren, hoe zijn de nieuwste 
(gezelschaps)spellen daarop aangepast, hoe kun je daar als ouder/ gastouder/ leraar/ 
speelotheek in meegaan, etc.  
De 21e eeuw vraagt om nieuwe vaardigheden. Een nieuwe manier van leren, een nieuwe manier 
van onderwijzen. En een nieuwe manier van spelen, want spelen is de leukste manier om te leren 
voor kinderen van alle leeftijden.  

                                 
Programma  
Een bonte en dynamische mix van uitleg + demonstraties van de nieuwste en mooiste 
(gezelschaps)spellen. Daarbij ruim en ongedwongen de mogelijkheid om met de deskundige en 
elkaar van gedachten te wisselen. Ziet u een spel dat u moet hebben, dan kunt u deze direct 
aanschaffen.  
Praktische info  
We zien u graag bij deze bijeenkomst op woensdag 15 juni in IKC het Klokhuis (Walcherenstraat 7 
in Duiven). Inloop met koffie vanaf 13.30, start van het programma om 13.45. Einde van het 
programma verwachten wij rond 16.00 uur. Deelname is gratis. Vragen over deze bijeenkomst 
kunt u mailen naar: brenda@speelotheek-de-vlieger.nl Opgave mag op hetzelfde emailadres, 
maar is niet verplicht. Een kijkje nemen in onze speelotheek kan vooraf of na afloop van de 
bijeenkomst. 
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9. Nieuws van de parochie, Uitnodiging 'Musical in 1 dag' op zondag 12 juni  
Ben je tussen de 6 en 18 jaar? Kom dan op zondag 12 juni 2016 naar de Andreaskerk aan de Markt te 
Zevenaar. Aansluitend op de familieviering om 9.30 uur wordt onder leiding van professionals de 
jeugdactiviteit  'musical in 1 dag' georganiseerd. 
Dit is een fantastische en unieke ervaring voor de deelnemers en iedereen die daarbij aanwezig is; 
superleuk en leerzaam! Het is een echte groepsprestatie, want er wordt die dag intensief met elkaar 
samengewerkt. Als je liever niet mee doet met het optreden zelf, kun je aan de slag met het maken 
van decors of bloemstukken. We doen het allemaal samen! De middag wordt om 15.30 uur 
afgesloten met een prachtig optreden waarbij publiek van harte welkom is. 
Alle kinderen die zich thuis voelen bij de kerk zijn welkom. Deelname is gratis, voor eten en drinken 
wordt gezorgd, maar je moet je wel voor 1 juni  aanmelden:  secretariaat@rkliemers.nl  
Wil je naast je naam en leeftijd ook even vermelden of je mee doet met de musical, of wilt 
meehelpen aan het decor of het maken van bloemstukken? 
Graag tot ziens! 
 
Pastor Jeroen Heemink en de 'werkgroep jeugdactiviteiten' 
  
 

10. Agenda  
Maandag                            6 juni        CITO LOVS week   
Dinsdag  14 juni    Start avondvierdaagse 
Woensdag   15 juni   Boekenpret 
Donderdag  16 juni   Nieuwsbrief 
Vrijdag    17 juni   Studiedag; de kinderen zijn vrij                                                           
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