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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Parkeren 
Nu het kouder is merken we dat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht. Dit zorgt 
voor drukte op de toegangsweg naar school. Denkt u alstublieft aan de veiligheid van onze kinderen 
en parkeer alleen in de vakken.  
 
NK schoolbowlen 2017 
Van 11 t/m 25 januari komen Liemerse basisschoolleerlingen in actie tijdens een van de voorrondes 
voor deelname aan het Nederlands Kampioenschap bowlen. Afgelopen dinsdag deed onze school 
mee met drie teams uit groep 8: Anne, Yara en Elin, Femke, Mirte en Ella en Tessa, Ilse en Marit. Op 
dit moment weten we nog niet of onze teams door zijn naar de halve finale op woensdag 1 februari.                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rookvrije school 
Naast voldoende bewegen en gezonde voeding is onze school en het schoolplein uiteraard rookvrij. 
We hebben om dit te benadrukken nu borden bij alle ingangen geplaatst. We willen u dan ook vragen 
om niet meer te roken in het zicht van de kinderen. Zien roken, doet roken. 

Door niet te roken geven we de kinderen het goede voorbeeld en maken we roken minder normaal 
en aantrekkelijk.  
Voor meer informatie www.rookvrijegeneratie.nl  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.rookvrijegeneratie.nl/
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Agenda 
Vrijdag  20 januari  Rapport mee met groep 8 
Maandag 23 januari  Uiterste datum doorgeven voorkeursavond 
     Adviesgesprekken groep 8 en 7-8* 
Dinsdag  24 januari  Adviesgesprekken groep 8 en 7-8* 
Woensdag 25 januari  Adviesgesprekken groep 8 
Donderdag  26 januari  Spelletjesmiddag groepen 1-2 
Dinsdag  31 januari  Studiedag, de kinderen zijn vrij 
Woensdag      1 februari  Adviesgesprekken groep 8 
Donderdag   2 februari  Rapport mee met groep 1 t/m 7 
                                Nieuwsbrief nr. 11 

 
Prikbord 
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