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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 
 

 
1. Start van het schooljaar 

Waar in juli 6 weken een erg lange tijd leken, 
zijn we nu al weer aan het einde van onze 
eerste schoolweek. Uit verhalen van kinderen 
en collega’s blijkt dat er volop is gereisd en 
genoten van de vakantie. Daarna is iedereen 
met veel plezier gestart en heeft het 
‘schoolritme’ bijna weer te pakken. We staan 
nu dus aan de start van een nieuw schooljaar 
en hopen we dat we er met zijn allen- en dan 
bedoelen we kinderen, ouders/ verzorgers en 
het team van Het Startblok- een goed jaar van 

kunnen maken. Een jaar waar samenwerking, betrokkenheid en openheid centraal staan.  
Om het groepsgevoel te bevorderen zijn alle groepen gestart met het project Goed van Start. Dit is 
een project waar kinderen en leerkrachten samen afspreken hoe ze met elkaar in de groep omgaan. 
Waarden en normen staan hierbij centraal. Dit bevordert het pedagogisch didactische klimaat binnen 
de groep en in de school. 
 

2. Invulling voorschoolse opvang en naschoolse opvang 
Vanaf dit nieuwe schooljaar wordt bij de voor- en naschoolse opvang 
samengewerkt met Creon.  
Iboya Lemein is pedagogisch medewerkster en zal de coördinatie van 
beiden doen. We starten op 26 september. In de kalender bij de 
maand december vindt u alle informatie. 
Op woensdag 14 september zitten Monique Kampman en Iboya van 
8.30 tot 9.30 uur in de hal om meer informatie te geven en vragen te 
beantwoorden. U kunt uw kind dan ook nog aanmelden. 

 
3. Schoolkalender 

Vandaag of morgen krijgt uw (oudste) kind de schoolkalender mee. Tot onze spijt is staat er een fout 
in. De informatie bij dinsdag 4 juli 2017 hoort namelijk bij dinsdag 11 juli. Wilt u dit aanpassen? 
  
 
  
 
Op onze website staat de juiste versie. Bij twijfel kunt u deze raadplegen. 
 

4. Brief 
Samen met de kalender krijgt u ook een brief. Hierin vragen wij u om de bijlage in te vullen, zodat wij 
alle benodigde informatie up to date hebben. Wilt u dit formulier voor elk kind apart invullen en 
leveren bij de leerkracht? Graag vóór vrijdag 16 september. Alvast hartelijk bedankt. 
  

 

di 4 
Laatste schooldag gr.8  Spelletjesochtend 
o.l.v. gr.8 Afscheidsmiddag gr.8 
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5. Informatie avond 
Dinsdag 20 september houden wij in alle groepen een informatieavond. Tijdens deze avond hoort u 
van de leerkracht(en) wat uw kind dit schooljaar allemaal kan verwachten. Naast specifieke zaken uit 
de groep zal in de algemene ronde informatie worden gegeven over de vernieuwingen binnen 
school.  
Uw aanwezigheid op deze avond vinden wij erg belangrijk. U krijgt deze avond veel informatie die 
ook voor u van belang is. Daarom nodigen we u van harte uit deze avond aanwezig te zijn bij de 
informatierondes in de klassen, maar ook bij de algemene ronde. In de verdeling van de rondes 
hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met broertje(s) en/of zusje(s) in andere 
groepen, maar het was niet te voorkomen dat dit voor een aantal van u toch samenvalt. Aan u dan 
de keuze bij welke groep u komt zitten. 
Vanaf 18.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar! 
 
19.00 tot 19.40 uur:  ronde 1, voor de groepen:  1/2, 5, 7/8 en 8  
19.45 tot 20.10 uur: ronde 2, algemene ronde voor alle ouders in de hal  
20.15 tot 21.00 uur : ronde 3, voor de groepen:  3, 3/4, 4, 6 en 7   
 
 
 
 

6. Oproep ouderhulp 
Er zijn op school tal van activiteiten waarbij we uw hulp goed kunnen gebruiken. Denkt u maar eens 
aan hulp bij het (voor)lezen, bij handvaardigheid of de inloop. Het afgelopen jaar heeft u ons hierbij 
geweldig geholpen. 
Volgende week doen wij wederom een beroep op uw hulp. Mocht u ook dit jaar weer tijd en 
belangstelling hebben, dan kunt u zich opgeven door het formulier in te vullen. 
Wij vinden het fijn om bekende gezichten weer terug te zien en hopen ook nieuwe ouders te 
verwelkomen! Kunt u niet iedere keer helpen, maar wel af en toe, dan zijn we daar ook erg blij mee! 
U kunt dit vermelden op het formulier. Alvast onze hartelijke dank! 
 

7. Agenda  
Woensdag    14 september  Boekenpret 
                           Inloop/informatieuurtje VSO/BSO 
Donderdag    15 september  Theaterdag, meer informatie volgt 
Maandag  19 september  Vriendschapsweek 
Dinsdag 20 september  Informatieavond 
Donderdag 22 september  Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8 
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