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

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

Nieuwsbrief 
  17-06-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

1. Schoolkalender  
In de schoolkalender staat er op 22 juni een verrassingsochtend. Op de Flierefluiter was dit een 
alternatief voor Moederdag /Vaderdag. We hebben er op Het Startblok voor gekozen om in plaats 
hiervan moeder- en vaderdag cadeautjes te maken. 
 

2. Buiten gym 
De komende tijd kan het zo zijn dat we ervoor kiezen om buiten te gymmen i.p.v. naar de gymzaal te 
gaan. Wilt u er daarom voor zorgen dat de kinderen op dinsdag zo min mogelijk op slippers naar 

school komen of schoenen meenemen waar buiten mee gegymd kan worden. 

3. Boekenpret 
woensdag 6 juli is de laatste boekenpret. Wilt u ervoor zorgen dat de boeken en de tas dan 
ingeleverd worden. 

 
4. HB spelmiddag 26 juni 2016  

Voor (vermoedelijk) hoogbegaafde kinderen en hun ouders 
Datum:  zondag 26 juni 2016 
Tijd:   13.00 – 16.00 
Plaats:   Lorentzlaan 2 in Doetinchem 

Voor de kinderen & ouders:  
 Workshop “Stevig op je pootjes staan” door Jelien Lammers van www.boelbewust.nl .  
Jelien laat deze middag zien welke positieve invloed haar honden kunnen hebben op het 
zelfvertrouwen van kinderen. Middels een aantal interactieve oefeningen zal Jelien laten zien hoe je 
stevig op je pootjes kunt leren staan en het gunstige effect dat het heeft op jezelf en op anderen. 

 
 Creatief: allerlei leuke en uitdagende vouwopdrachten.  
 Weerwolven van Wakkerdam en schaken.  
**Onze spellen zijn helaas erg verminderd in aantal.  Neem dit keer gerust een eigen spel mee om dit 
samen te spelen! **                                           
 Elkaar ontmoeten met wat te drinken & wat lekkers.  
                             
Kosten:  3,-  p.p. incl. thee/koffie/ranja/koek 
Opgave via de facebook pagina van HB0313/0314 e.o. of per mail naar hb0313eo@gmail.com  
 

Dit is een ouderinitiatief van I. van der Winden, C. Berens en E. Kappelle 

http://www.boelbewust.nl/
mailto:hb0313eo@gmail.com


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

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

 

5. Agenda  
Maandag  20 juni   Schoolfotograaf 
Dinsdag  21 juni    Verlengde inloop 
Woensdag   22 juni   Trefbaltoernooi groep 5-6 
      Basketbaltoernooi groep 7-8 
Donderdag  23 juni   Schoolreis groep 1-7 
                                                                                     van 08.30-17.00 uur 
Donderdag   30 juni   Spelletjesmiddag groep 1-2 
Vrijdag     1 juli   Nieuwsbrief                                                            
  
 
 


