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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

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

Fietscontrole 
Tijdens de fietscontrole op dinsdag 27 september is gebleken dat bij veel fietsen 
de verlichting niet in orde is. De verkeersouders van Westervoort vinden dit 
zorgelijk, zeker met de naderende donkere dagen. Wilt u erop letten dat bij de 
kinderen die op de fiets naar school gaan de verlichting het doet? 
Begin april is er voorafgaand aan het verkeersexamen opnieuw een fietscontrole 
voor de leerlingen van de groepen 7. 
 
Ontruimingsoefening 
Dinsdag 18 oktober hebben alle leerlingen en werknemers van onze school meegedaan aan 
een ontruimingsoefening. Er was een brandje, in de vorm van een bord met een vlam en 
apparatuur met klein knalgeluidjes, bij de ingang van de onderbouw. Het was fijn om te zien 
dat iedereen rustig bleef en deed wat hij moest doen. We zijn dan ook geslaagd voor de 
ontruimingsoefening! Dit geeft ons het vertrouwen dat we weten wat we moeten doen, ook 
in een noodsituatie!  
Binnenkort hebben alle BHV-ers weer een jaarlijkse herhalingscursus. Zo blijft hun kennis up-
to-date. 
 
Peuterspeelzaal 
We horen van verschillende ouders dat er vraag is naar extra dagdelen voor de 
peuterspeelzaal. Nu wil de PSZ graag meebewegen en wil eventueel de mogelijkheid bieden 
voor extra dagdelen op de dinsdagmiddag en de vrijdagochtend. Mocht u interesse hebben, 
dan kunt u een inschrijfformulier ophalen bij Monique Kampman. De middag is voor de 
jonge kinderen soms wat lastiger omdat ze dan nog slapen. Zijn er misschien ouders van 
kinderen die ’s ochtends gaan en die eventueel van dagdeel zouden willen wisselen en naar 
de middag willen verplaatsen? Graag zouden we dit in overleg met u doen. Ook hiervoor 
kunt u contact opnemen met Monique Kampman of met Inge (leidster van de PSZ) 
 
Nationaal schoolontbijt 
Ook dit jaar doen we weer mee met het Nationale schoolontbijt en zullen we op vrijdag 11 
november gezellig samen ontbijten. Denkt u er alvast aan dat uw kind op deze dag zelf een 
bord, bestek en beker mee moet nemen. 
Binnenkort volgt meer informatie. 
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Schoolfruit 
Het Startblok doet weer mee met EU-Schoolfruit.  
 
Hoe werkt EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De school krijgt 
gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per week, 21 weken lang. Tijdens de 21 weken 
schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en Smaaklessen. Daarna gaan we 
weer verder gaan met ons eigen schoolfruitbeleid. Dus dinsdag, woensdag en donderdag fruit mee. 
Zíen eten, doet eten! 
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker en gezond, 
want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen eten, doet eten. 
Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas lekker mee. Als een kind 
gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in de groei nodig heeft. Thuis kunt u de 
smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn 
soms pas gewend aan een onbekende smaak na tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en 
houd het positief. 
Waarom EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam! 
 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen genoeg 

groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is gemakkelijk en levert 
gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen thuis ook 
vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van de ouders vindt 
schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit te 
leggen. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. Dat 
geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor een aantal 
importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en over de 
verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven kinderen te 
zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als kinderen 
meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om minder te snoepen 
en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: zitten 
lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

Net als vorig jaar zal dit fruit extra zijn en dus op andere momenten van de dag worden 
aangeboden aan de kinderen.  
 
B-fit test 
Na de herfstvakantie zullen we zoals verteld tijdens de informatieavond bij de kinderen van 
de groepen 3 t/m 8 de B-fit test afnemen. Dit zal gebeuren tijdens de gymlessen. De 
kinderen krijgen binnenkort een brief mee met informatie. 
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Waterdag en fruitdagen 
Op donderdag drinken we water. We zijn blij om te zien dat bijna alle kinderen zich hier aan 
houden. Toch zien we nog regelmatig kinderen met pakjes drinken of bekers met andere 
drank op school. Dit wordt dan weer meegegeven naar huis. De kinderen krijgen dan een 
beker van school om water uit te drinken. Ook zien we dat kinderen op de fruitdagen 
(maandag, woensdag en vrijdag) soms iets anders meenemen dan groente en/of fruit. Ook 
zij zullen dit mee naar huis krijgen. Na de herfstvakantie zullen we daarbij een briefje ter 
herinnering doen. 
 
Gymkleding 
Fijn om te zien dat bijna iedereen zijn/haar gymkleding mee neemt op de gymdagen, dinsdag 
voor de groepen 3 t/m 5 en donderdag voor de groepen 6 t/m 8. Wel willen we u vragen om 
met name op dinsdag te letten dat u de kinderen makkelijke kleding en schoenen aan doet, 
zodat het omkleden vlot verloopt. Tip: Leer uw kinderen zelf veters strikken. 
 
Stickers sparen voor ballen 
Groep 5 spaart de stickertjes die op de Zespri kiwi's zitten. We sparen voor ballen voor de 
school. Bij 150 stickers krijgen we 10 ballen en bij 300 stickers 20 ballen. Spaart u met ons 
mee? Stickers mogen op de poster in het lokaal van groep 5 geplakt worden.  
Namens groep 5, alvast bedankt! 
 
Kijk en leer mee met uw kind! 
Wat kan uw kleuter allemaal al? En welke letters en woorden kan uw kind in groep 3 al 
lezen? Kijk en leer thuis mee met de leukste kindertijdschriften Rompompom en Maan roos 
vis! U kunt samen met uw kind oefenen met leerstof die 100% aansluit bij de methode op 
school. Wij attenderen u erop dat u tot 8 november 2016 een jaarabonnement op 
Rompompom en/of Maan roos vis kunt afsluiten op www.zwijsen.nl/tijdschriften . 
  
Waarom Rompompom en/of Maan roos vis? 
- Sluit 100% aan bij de leerlijnen van school 
- Spelenderwijs leren lezen, rekenen en schrijven 
- Aanbevolen door leerkrachten 
- Abonnement stopt automatisch 
- Iedere maand een gratis nieuwsbrief vol tips voor ouders en extra werkbladen 

 
Agenda 
Vrijdag  21 oktober  Start Herfstvakantie 
Maandag  31 oktober  Weer naar school 
Woensdag   2 november   Boekenpret 
Woensdag   9 november  Basketbaltoernooi groepen 7 en 8 
Donderdag 10 november    Nieuwsbrief nr. 5 
   
                              
                                                            

http://www.zwijsen.nl/tijdschriften

