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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
Overgewicht: voorkomen is beter!  
Niet alleen veel volwassenen, maar ook veel kinderen zijn tegenwoordig zwaarder dan goed voor ze 
is. Momenteel is ongeveer veertien procent van de Nederlandse kinderen te dik. Overgewicht op 
jonge leeftijd vergroot de kans op overgewicht op volwassen leeftijd en kan leiden tot veel 
gezondheidsproblemen. Daarbij hebben kinderen met overgewicht het vaak moeilijker op school. 
 
Praktische tips 
De belangrijkste oorzaak van overgewicht is te veel eten in combinatie met te weinig bewegen. Om 
overgewicht te voorkomen, verdienen zowel het eet- als beweegpatroon aandacht. Hieronder vindt 
u verschillende praktische tips om te voorkomen dat uw kind te dik wordt: 
 

 Zorg voor een gezonde basisvoeding en een regelmatig eetpatroon: elke dag drie 
hoofdmaaltijden, met veel groente en fruit, en maximaal vier keer iets tussendoor; 

 Kies voor halfvolle en magere melk en melkproducten en kies wat vaker voor mager vlees en 
magere vleeswaren; 

 Haal koek, chocola en chips beperkt in huis. Houd zo lang mogelijk als regel dat uw kind deze 
dingen niet ongevraagd zelf uit de kast pakt; 

 Lekker en gezond voor tussendoor zijn fruit, eierkoek, biscuits, rijstwafels of een kleine 
krentenbol; 

 Dring geen eten op. Over het algemeen eten jonge kinderen niet meer dan ze nodig hebben. Deze 
vaardigheid neemt af naarmate ouders zich er meer mee bemoeien; 

 Geef snoep niet als beloning of troost. Een complimentje, wat extra aandacht, iets gezelligs doen 
of een cadeautje werken net zo goed. 

 
Bron: www.voedingscentrum.nl 
 
Kinderboekenweek 
Woensdag 5 oktober begon de Kinderboekenweek 2016 met als Thema “Altijd Jong” 
Speciaal voor de opening kwamen in veel klassen opa’s en oma’s voorlezen. 
Het was erg gezellig! 
 
 
 
 
 
 
 



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

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

 
 

Uitnodiging vrijwilligersavond 20 oktober 19:30 uur 
Op 24 september zijn we feestelijk van start gegaan op het groenteplein! De zandbak heeft een ware 
metamorfose doorgemaakt en is omgetoverd tot kruiden en fruittuin. Ook is het klaslokaal is 
ingericht zodat we daar voor een kopje koffie terecht kunnen mocht het slecht weer zijn. 
Nu we de faciliteiten hebben bij het groenteplein is het tijd om de handen uit de mouwen te steken 
om de rest van het plein tot groei en bloei te brengen! 
Heb jij groene vingers?  Of vind je het leuk om gastvrouw/man te zijn? Heb je nog leuke ideeën voor 
het groenteplein? Of wil je ons stekjes, zaden of bollen schenken? 
Wij zien je graag op 20 oktober bij het groenteplein! 
Adres:  
Vrouwenslag 61 Westervoort 
(voormalige bs de Flierefluiter)  
Tijd: 19:30 – 21:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder sponsoren was ons dit allemaal niet gelukt! Bedankt Liemerse Uitdaging, 2switch, 
buurtbewoners, particulieren, wijkraad Broeklanden, serviceteam, Siza, gemeente Westervoort, 
Graphic Design en alle anderen! 
 
 
Zingen is leuk! Goed zingen is leuker! Samen goed zingen is het leukst! 
Houdt uw kind van zingen? Dan is hij of zij van harte welkom bij de Koorschool Arnhem. Bij de 
Koorschool zingen kinderen vanaf groep 4 uit heel Arnhem en omstreken. We repeteren op 
woensdagmiddag in de grote zaal van de Parcivalschool in Arnhem-Zuid.  
In de lessen staat samen met plezier goed leren zingen voorop. De kinderen maken echter ook kennis 
met het notenschrift en ze leren stapsgewijs van blad zingen. Op woensdag repeteert Koorklas 1 en 
2.  
Het liedrepertoire van de Koorschool Arnhem is zeer gevarieerd met muziek uit allerlei talen en 
culturen en met verschillende stijlen.  
Nieuwsgierig? Kom eens kijken, iedereen is welkom! Geef je op als belangstellende via 
info@koorschoolarnhem.nl 
Kijk voor meer informatie op www.koorschoolarnhem.nl of Facebook. 
 
Koorschool Arnhem, met plezier zingen! 
 
 
Agenda  
 
Woensdag 12 oktober  Studiedag, de kinderen zijn vrij                   
Donderdag 20 oktober  Nieuwsbrief nr. 4 
 

http://www.koorschoolarnhem.nl/
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