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Nieuwsbrief 
Nr. 2  22-09-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Theaterdag 
Afgelopen donderdag was onze school geen gewone school. We waren een theaterschool! In alle 
groepen is een les gegeven door een dramadocent van Bureau Bannink. Tijdens deze les hebben de 
kinderen kennisgemaakt met meerdere dramaoefeningen en toneel gespeeld. Een aantal groepen 
hebben erbij gedanst. Naast de les hebben alle groepen zich ook creatief van hun beste kant laten 
zien: er zijn allerlei feesthoedjes, cadeautjes en slingers geknutseld. Uiteindelijk kwam alles samen in 
een vrolijke, feestelijke eindvoorstelling. Kortom het was een FEEST! 
Het was zo'n feest dat we de eindtijd van 14.45 uur niet hebben gehaald, onze excuses hiervoor. We 
vonden het echter ook geen optie om tegen een aantal klassen te zeggen dat ze niet meer mochten 
optreden... 
We willen de MR van onze school ontzettend bedanken, door de financiële bijdrage van de MR 
konden we deze Theaterdag organiseren!! 
 
 
MINIBRIDGE op het Startblok 
Afgelopen week zijn we weer begonnen met het lesgeven in MINIBRIDGE.  
Er is weer een nieuwe groep beginners gestart uit groep 6. De lessen worden gegeven door juf 
Annemieke van Ginneken, zij is bevoegd minibridge leerkracht. Minibridge is een vereenvoudigd 
bridgespel voor kinderen. We hanteren de regels zoals ze door de Bridgebond zijn opgesteld. Na 
enige tijd kunnen de kinderen ook een officieel diploma behalen. Bridge is – zoals schaken en 
dammen  – een denksport. Ook hier is een werkplan maken van belang. De kinderen worden daarin 
op speelse wijze getraind. Andere aspecten die belangrijk zijn: samen spelen, winnen, omgaan met 
verlies, fairplay, kansberekening, rekenen, geheugentraining en concentratie.  
In aanmerking komen die leerlingen uit groep 6 t/m8 die, op zowel de methodetoetsen als de LVS-
toetsen goed scoren, een serieuze en gemotiveerde werkhouding hebben en die wat meer uitdaging 
mogen krijgen. Voor de herfstvakantie wordt gekeken of de kinderen uit de beginnersgroep ook echt 
doorgaan met minibridge, aangezien het om meer dan alleen goed kunnen rekenen gaat. En als een 
kind niet verder wil, respecteren wij dat uiteraard ook.  
 
 
 
 
Oproep hulp Minibridge  
Zoals hierboven al beschreven zijn we met Minibridge gestart. We zijn op zoek naar enthousiaste 
vaders, moeders, opa’s, oma’s die Annemieke willen helpen bij de lessen op maandagmorgen. Mocht 
u willen helpen of weet u iemand, geef dit dan even door aan de leerkracht van uw kind, graag met 
telefoonnummer, zodat Annemieke contact op kan nemen. Kennis van Bridge is niet noodzakelijk. 
Meester Niels 
Peuterspeelzaal Het Startblok 
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Heeft u interesse in het plaatsen van uw kind op onze peuterspeelzaal? Meldt u zich dan bij onze 
directeur Monique Kampman. We willen het aantal dagdelen graag uitbreiden met de 
dinsdagmiddag en de vrijdagochtend. Bij voldoende belangstelling gaan wij in overleg met 
Zonnekinderen.  
 
 
Uitnodiging jaarvergadering ouderraad  
Hierbij nodigen wij alle ouders van harte uit om de jaarvergadering van de ouderraad bij te wonen. 
Deze wordt gehouden op dinsdag 18 oktober om 20.00 uur. Uiteraard wordt er voor koffie en thee 
gezorgd.  
Wilt u meer te weten komen wat de ouderraad zoal doet en waar het geld van de ouderbijdrage aan 
wordt besteedt? Kom dan naar de jaarvergadering! Tevens kunt u deze avond het jaarverslag en het 
financiële jaarverslag van het schooljaar 2015/2016 inzien en kunt u kennismaken met het OR-team. 
De leerkrachten van het Startblok zijn hierbij ook aanwezig. 
  
Wij kijken uit naar uw komst! 
Met vriendelijk groeten, 
  
Bianca, Jacques, Cindy en Maartje 
Dagelijks bestuur OR 
 
 
Kinderboekenweek 
Tijdens de Kinderboekenweek hebben Kunstwerk! de Bibliotheek Liemers, 
Boek en buro Rebers, cultureel centrum de Ogtent en Bruna Duiven, natuurlijk weer een leuke 
voorstelling waar jullie naar toe kunnen. Dit jaar komt Janneke Schotveld samen met haar illustrator 
Annet Schaap een leuke voorstelling geven over Oma Babs en Opa Appel en misschien komt 
Superjuffie ook nog langs!! 
  

Vrijdagmiddag 14 oktober om 15.00 uur in de Ogtent in Duiven, 
Vrijdagmiddag 15 oktober om 15.00 uur in de bibliotheek Zevenaar. 

  
Kaarten kosten € 3,50 en zijn verkrijgbaar bij: de vestigingen van Kunstwerk! 

de Bibliotheek Liemers, Boek en buro Rebers en Bruna Duiven.  
  
 
Fietscontrole 
Op dinsdag 27 september houden wij onze jaarlijkse fietscontrole voor de kinderen van groep 4 t/m 
8. De fietsenmaker komt om 11.15 uur. 
Wilt u uw kind(deren) die dag op de fiets naar school laten gaan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trakteren, leuk en gezond!  
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Als uw kind jarig is, wordt dit natuurlijk gevierd in de klas. Er wordt gezongen en uw kind mag 
trakteren in de klas. Aangezien we gezond eten en drinken willen stimuleren, vragen we u om ook bij 
het trakteren hier aandacht aan te besteden. 
Kijk voor leuke ideeën eens op onze site www.bshetstartblok.nl onder het kopje: onze school – 
sportconcept- gezonde voeding. 
Uiteraard zijn er op internet nog veel meer sites met leuke traktaties te vinden.    
                                        
Week van de pauzehap 
In de week van 26 t/m 30 september is het de ‘Week van de pauzehap’. De groepen 5 t/m 8 zullen 
dan aandacht besteden aan gezonde tussendoortjes. 
De nadruk ligt op het bewust proeven, smaakbeleving en het combineren en variëren van producten. 
Een tussendoortje kies je bij voorkeur uit de Schijf van Vijf. In deze producten zitten goede 
voedingstoffen en veel vezels, zoals bijv. fruit en groentes. 
Een tussendoortje is er voor als je trek hebt, dus de porties moeten ook weer niet te groot zijn, het is 
immers geen volledige maaltijd. 
Naast iets te eten, nemen we tijdens de pauze ook iets te drinken, bij voorkeur water of melk. 
Sportdranken of limonades stillen de trek ook, maar deze bevatten veel suikers en zijn daarom 
ongezond. 
Nog even ter herinnering voor de hele school geldt: 
Dinsdag, woensdag en donderdag: fruit-dagen 
Donderdag: water-drink-dag  
 
Survivalrun / Horsterparkrun 
De groepen 5 t/m 8 doen dit jaar weer mee met de Survivalrun / Horsterparkrun. In de kalender staat 
deze op 6 oktober gepland, door omstandigheden is deze verplaatst naar 13 oktober. 
Ouders van bovenstaande groepen, krijgen nog een mail met meer informatie. 
 
Gymkleding 
Zoals in de kalender en op de site staat vermeldt, is het voor de groepen 3 t/m 8 van belang dat ze op 
de gymdagen, gymkleding en –schoenen bij zich hebben. Dit voor de veiligheid en hygiëne. 
De groepen 3 t/m 5 gymmen op dinsdag en de groepen 6 t/m 8 op donderdag. 
We hebben de afspraak gemaakt dat kinderen die één hun gymspullen vergeten nog mee mogen, 
maar bij een tweede keer kunnen ze niet mee naar de gym. Ze maken dan in een andere groep 
vervangend werk. De reden hiervoor is dat ze dan aan de kant moeten zitten en regelmatig storend 
gedrag vertonen. 
Voor de kinderen van de groepen 1-2 is het van belang dat ze gymschoenen meenemen. 
Wilt u ervoor zorgen dat gymkleding, tassen en schoenen voorzien zijn van naam?  
 
 
Agenda  
Dinsdag  27 september  Fietscontrole groep 4 t/m 8 
Woensdag  28 september  Boekenpret  
 Dinsdag   4 oktober  Startblok inloop 
Woensdag   5 oktober  Dag van de Leraar 
                                 Start Kinderboekenweek 
Donderdag   6 oktober  Nieuwsbrief nr. 3 
Woensdag 12 oktober  Studiedag, de kinderen zijn vrij 
                         Op onze websiteagenda stond per abuis 5 oktober 

http://www.bshetstartblok.nl/

