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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

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

 
Peuterspeelzaal is nu ook op vrijdagochtend open 
Vanaf de herfstvakantie is de peuterspeelzaal nu ook op vrijdagochtend open. Op deze 
ochtend is nog plaats. Heeft u interesse? U kunt bij Monique Kampman een 
inschrijfformulier halen. 
 
Afscheid Iboya bij de VSO en NSO 
Voor de herfstvakantie heeft Iboya aangegeven, wegens persoonlijke redenen per direct te 
stoppen met haar werk bij de VSO en NSO. We vinden dit erg jammer en bedanken haar 
voor haar inzet. 
Bij de NSO wordt zij vervangen door Stefan. Hij stelt zich hieronder aan u voor. De opvang bij 
de VSO is tijdelijk geregeld. We zijn nog op zoek naar een pedagogisch medewerker dit op 
maandag en dinsdag wil gaan doen. De tijden zijn van 7.15- 8.30 uur. Kent u iemand die 
hiervoor geschikt is? Neemt u dan contact op met Monique Kampman. 
 
Voorstellen Stefan als coördinator en NSO 
Mijn naam is Stefan Reynders, ben 21 jaar en kom uit Arnhem. Ik doe de opleiding 
Sport&Bewegen en loop voor het 4e jaar stage in Westervoort. Voor Het Startblok 
coördineer ik dit jaar de NSO. Verder verzorg ik op verschillende basisscholen de 
gymlessen. 
De NSO verzorg ik samen met andere studenten. Bij de NSO werken wij met 
verschillende thema's, die allemaal sport gerelateerd zijn. 
 
Als u nog vragen heeft kunt u die altijd stellen. Ik ben aanwezig op maandag en 
donderdag van 14.30 tot 17.00 en dinsdag van 13:15 tot 17.00. 
 
Met sportieve groet, Stefan Reynders 
 
 
 

 
Nationaal schoolontbijt 
Morgen is het zover, we doen mee met het Nationale schoolontbijt en zullen gezellig 
samen ontbijten. Denkt u er aan dat u uw kind(eren) een bord, bakje, bestek en beker 
mee geeft. 
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PBS 
Gisteren zijn in roulatiesysteem in alle groepen door de leerkrachetn gedragslessen gegeven 
in en om de school. Daarbij hebben we aan de kinderen laten zien, hoe we graag willen dat 
zij zich gedragen op het toilet, bij het gebruik van de kampstokken, bij het stallen van de 
fietsen op het schoolplein e.d. 
We hopen dat deze lessen weer een steuntje in de rug zijn bij de kinderen zodat zij het 
gewenste gedrag laten zien. 

                                                 
 
Fruitdagen 
In de vorige nieuwsbrief stonden de verkeerde dagen: de vaste fruitdagen zijn op dinsdag, 
woensdag en donderdag. 
 

 
Agenda 
Maandag  14 november  10-minutenavond 
Woensdag 16 november   Boekenpret 
Donderdag 17 november  10-minutenavond 
Maandag  21 november  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
Donderdag 24 november    Spelletjesmiddag groep 1-2 
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