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Nieuwsbrief 
Nr. 7  08-12-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

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

Onderstaand stukje had eigenlijk in de vorige nieuwsbrief gemoeten. Als onderdeel van het 
Nationaal schoolontbijt mochten er kinderen ontbijten bij de burgemeester. 
 
Ontbijten bij de burgemeester 

Het was leuk en gezellig bij de burgemeester. Het gemeentehuis was groot en het ontbijt 

was lekker. We mochten in de vergaderkamer zitten. We mochten vragen stellen aan de 

burgemeester. Het was rustig en er kwamen mensen langs in nette kleding die melk, appels 

en peren uitdeelden als je dat wilde. 

Tom en Stijn V. 
 
Schoen zetten              
Dinsdagmiddag 29 november mochten alle kinderen hun schoen zetten op school. De 
volgende morgen waren we allemaal verrast met lekkere pepernoten, maar ook met veel 
speelgoed op de verkeerde plaats. Hadden de pieten op school met spullen gespeeld? Met 
veel plezier hebben de kinderen alle weer netjes gemaakt. 
Hieronder een link naar de foto’s  
https://www.dropbox.com/sh/2nptd6lo1pq3hj3/AAAOhCnAHP-9E1c8RS1Sdvvva?dl=0 
 
 
Sinterklaas op school 
Op 5 december kwam Sinterklaas met wel 5 pieten op school om zijn verjaardag te vieren. 
Op Nederlandse wijze, want dat had Sinterklaas gevraagd aan de kinderen in een filmpje dat 
hij had gestuurd. U kunt dit filmpje bekijken op onze website en op facebook. 
Voor Sinterklaas en zijn pieten was er een viering in de hal. Deze was mooi versierd met 
zelfgemaakte slingers, ballonnen en geschilderde spandoeken met 
Sinterklaas en zwarte piet erop. Er werd volop gezongen en gedanst. 
Sinterklaas had een grote taart meegebracht, maar toen hij deze wilde 
laten zien, bleek dat piet er al een groot stuk had afgesneden. Hij was dit 
lekker aan het opeten. Gelukkig beloofde hij het nooit meer te doen. 
Na de halviering gingen Sint en piet de klassen rond. De groepen 1 t/m 4 
werden om beurten bezocht. Ook de bovenbouw werd verrast met een 
bezoek tijdens de surpriseochtend. Nadat Sinterklaas was vertrokken werd 
de dag afgesloten met lekker spelen, spelletjes doen of een  
film kijken. 
 
 
 

https://www.dropbox.com/sh/2nptd6lo1pq3hj3/AAAOhCnAHP-9E1c8RS1Sdvvva?dl=0
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Sinterklaas foto's 
Er wordt vanaf nu een andere website gebruikt om de foto's die tijdens evenementen 
gemaakt worden, met de ouders te kunnen delen. Deze website wordt beveiligd met een 
wachtwoord en de foto's kunnen enkel gedownload worden als de juiste pincode en 
emailadressen ingevuld worden. Op deze wijze kunnen wij er op toezien dat er geen 
onbekenden de foto's downloaden. De Sinterklaas foto's zijn de eerste die op deze wijze 
geplaatst worden. Voor ieder nieuw evenement wordt er een nieuwe pagina met nieuw 
wachtwoord en nieuwe pincode gemaakt. 
 
Kerstverlichting herhaalde oproep 
Vanaf 12 december zal de school weer in kerstsfeer versierd worden door de 
versiercommissie maar om dit te kunnen doen zijn we op zoek naar kerstverlichting in alle 
soorten en maten. Misschien heeft u thuis nog wel verlichting liggen die u niet meer gebruikt 
dan zouden we deze heel graag op school willen gebruiken. U kunt deze verlichting afgeven 
bij de conciërges.  
Mocht u de verlichting na Kerst terug willen hebben, dan graag voorzien van de naam van 
uw kind en de groep. Alvast bedankt! 

Doekoe schoolpleinactie 
In de afgelopen periode konden de klanten van supermarkt COOP weer 
doekoemunten sparen. Ook voor onze school is flink gespaart! Wij 
mochten voor €200,- buitenmaterialen aanschaffen.  

Namens de kinderen, aan alle spaarders bedankt! 

 
Agenda 
Zaterdag 10 december  Schaaktoernooi 
Maandag  12 december  3e advent 
Woensdag 14 december    Kerststukjes maken 
Maandag 19 december  4e advent 
Donderdag 22 december   Nieuwsbrief nr. 8 
                                             17.45-19.00 uur: Kerstviering   
Vrijdag  23 december  Studiedag, de kinderen hebben al kerstvakantie 
  
Prikbord   
Herdertjestocht – een verhaal voor iedereen 
 

Het is avond, donker en koud. Toch zijn er buiten opgewekte kinderstemmen te horen. 

Een stoet trekt voorbij. Alle kinderen zijn verkleed. Het lijken wel herders, schapen en 

engelen... Wat doen die nu buiten op dit avonduur? 

Mis het niet! Op vrijdagavond 16 december 2016 organiseert de protestantse gemeente 

Westervoort een herdertjestocht. Het lijkt op een speurtocht en gaat door een klein stukje 

van het dorp, waarbij je het verhaal van kerst niet alleen hoort, maar vooral beleeft! 
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Iedereen is welkom. De start is vanaf de kerstmarkt op 16 december, ieder half uur van 

18.00– 19.30 uur. Alle kinderen mogen verkleed komen als herder, schaap of engel.                                            


