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Nieuwsbrief 
Nr. 8  22-12-2016 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prachtige verjonging bij 33e schoolschaaktoernooi Westervoort! 
Zaterdag 10 december werd het 33e schoolschaaktoernooi seizoen 2016-2017 van Westervoort 
gehouden in Kulturhus De Nieuwhof. De combinatiefunctionarissen in Westervoort organiseerde het 
toernooi met de hulp van vele vrijwilligers. 50 kinderen van alle basisscholen gingen met elkaar de 
strijd aan.  
Het was een gemoedelijk en rustig toernooi, waarbij vooral opvallend veel jongere kinderen aan mee 
hebben gedaan. Dit geeft Milo Pas en Timo Riphagen, de combinatiefunctionarissen uit Westervoort 
hoop voor de toekomst. Het schaken leeft in Westervoort, het merendeel van de kinderen waren 
onder de 9 jaar! Hier kunnen wij de komende jaren weer mee vooruit! De zeer jonge talentjes 
hebben mooi gepresteerd! 
Dominick (groep 8) en Fardad (groep 7) waren de favorieten voor de eindwinst. Zij maakte hun 
favorietenrol helemaal waar. Ze waren te sterk voor iedereen. In de 4de speelronden troffen de twee 
elkaar. Heel lang ging de partij gelijk op, maar Dominick trok uiteindelijk de partij naar zich toe. Het 
scholen klassement werd ook in het voordeel van de Montessorischool beslecht, die voor de achtste 
keer als school kampioen werd. Het Startblok werd tweede als school, derde het Ravelijn, vierde de 
Brug en vijfde: IKC De Hoge Hoeve. 
De beste schaker van elke school kreeg ook een beker: 
Montessori: Dominic (uit groep 8) Startblok: Gurkan (uit groep 6). 
Ravelijn: Nick (uit groep 4)  De Brug: Colin (uit groep 7) 
IKC De Hoge Hoeve: Liam (uit groep 4) 
De jongste deelnemer was de vijfjarige Zia (groep 3). Beste meisje was Lisa (groep 6). Zia en Lisa 
komen ook van de Montessorischool Westervoort. 
 
Foto met kampioenen:  
Achter: links naar rechts: Gurkan, Fardad en Dominick  
Voor: links naar rechts: Zia, Nick, Colin, Lisa en Liam  

 
 
Link voor meer foto´s  

https://goo.gl/photos/N64jmZjVyDoLwHbU7 

 
 
 
Met sportieve groet,  
Timo Riphagen 
Coördinator Combinatiefuncties Sport  
JOGG Regisseur Westervoort 
               
Samen naar een gezonde omgeving!  
 

https://goo.gl/photos/N64jmZjVyDoLwHbU7
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Schaatsen groep 8 

Wij zijn maandag 12 december met de klas wezen schaatsen. Wij als klas vonden dit super leuk. De 

juffen en meesters waren zelf ook erg leuk actief op de schaatsbaan. Tijdens het fietsen naar de 

schaatsbaan werd  er goed opgelet. Het was super leuk dat kinderen daarna ook nog gingen 

schaatsen. Na afloop hebben we ook nog een oliebol en chocolade melk gekregen. Het schaatsen 

duurde een uur en er waren een heleboel kinderen gevallen, maar ook opgestaan. Het grappige was 

ook dat kinderen niet konden schaatsen, maar gelukkig was er ook een baan met ondersteuningen. 

Er waren ook kinderen die schaatsen niet leuk vonden, maar ook door de peptalk van juf Tessa 

vinden ze het nu echt geweldig. Er zijn ook kinderen die zelf schaatsen mee hadden, gelukkig konden 

we ook gratis schaatsen krijgen van school. Er zijn ook een heleboel foto’s gemaakt die kun je vinden 

op facebook onder de naam basisschoolhetstartblok.  

Groetjes namens de kinderen van groep 8 

Schaatsen  

De groepen 8, 7/8 en 7 gingen 12 december schaatsen in Duiven. Het schaatsen heeft 1 uur geduurd. 

We hebben het heel erg leuk gehad. Er zijn ook foto’s gemaakt, die kun je vinden op de 

facebookpagina van het Startblok. Er zijn ook kinderen gevallen, maar die hadden niks bijzonders, of 

ze zijn goed verzorgd bij de EHBO. Na een lekker uurtje schaatsen, kregen alle kinderen een oliebol 

en warme chocolademelk. Bij zowel de heen en de terugreis werd er goed opgelet door de mensen 

die mee gingen. Er werd ook tijdens het schaatsen kapot ijs weggeveegd van de schaatsbaan. Ook juf 

Tessa en een paar ouders schaatsten mee. Het schaatsen kostte eigenlijk 3 euro per persoon maar de 

school betaalde het. Na het schaatsen konden de kinderen meteen weer naar huis.  

Vriendelijke groet Tigo en Storm uit groep 8. 

Tafeltennistoernooi 
Op zaterdag 14 januari organiseert Creon i.s.m. TTV Westa weer het jaarlijkse tafeltennistoernooi 
voor de groepen 5 t/m 8. Inschrijven kan tot vanavond 22 
december. 
 
 
 
 
Speelcontainer 
Vandaag hebben we van Creon een speelcontainer gekregen voor de pauzes. Zij hadden een prijs 
gewonnen voor hun goede werk in de gemeente Westervoort en van de geldprijs hebben ze voor alle 
scholen een speelcontainer gekocht. In deze container zitten materialen waarmee de kinderen leuke 
spellen kunnen spelen, zoals hockeysticks, het frisbeespel Kanjam, basketbal.  
Creon, heel erg bedankt! 
 
Kiwistickers 
Namens groep 5 erg bedankt voor het sparen van de kiwistickers. Inmiddels hebben we de volle 
poster opgestuurd en in januari worden de ballen op school afgeleverd. 
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Watertappunt 
Afgelopen dinsdag is op het plein een watertappunt geplaatst, zodat kinderen na schooltijd of tijdens 
de pauze water kunnen drinken. Dit watertappunt hebben we gekregen van Creon en de gemeente 
Westervoort in het kader van JOGG, Jongeren Op Gezond Gewicht, omdat we een waterdrinkschool 
zijn en we allemaal erg goed bezig zijn met water drinken.  
Bedankt Creon en Gemeente Westervoort. 

 
Mad Science  

Net als vorig jaar biedt Mad Science in april en mei weer een naschoolse wetenschap & 
techniekcursus aan, om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met wetenschap en 
techniek. Op woensdag 8 maart is er op school een Promo show ’IJs en vuur’ voor groep 1 t/m 3 en 
voor groep 4 t/m 8. De kinderen krijgen naar aanleiding daarvan een inschrijfformulier mee. 

 
Agenda 
Vrijdag  23 december  Studiedag, de kinderen hebben al kerstvakantie 
Maandag   9 januari  Weer naar school 
Woensdag  11 januari  Hoofdluiscontrole 
Donderdag  12 januari  Nieuwsbrief nr. 9 

 

 

 

Het team van  

Sportbasisschool  

Het Startblok  

wenst iedereen  

fijne feestdagen 
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Prikbord   
 
Zaterdag 24 december is er 19.00 uur een gezinsviering in de St. Werenfriduskerk. 
We zijn erg blij dat Willem Jan Schuurman, samen met het jongerencombo en kinderen, deze 
viering muzikaal wil ondersteunen. Samen met Pastor Jeroen Heemink gaan we er een 
sfeervolle kerstavond van maken. 
Komen jullie ook? 

 
Op eerste kerstdag is er 11.30 uur een kerstspel in de St. Werenfriduskerk. (Let op: ander 
tijdstip) 
Het kerstspel is voor alle leeftijden, iedereen is welkom. 
Vanaf 11.00 uur is de zaal van de pastorie (naast de kerk) open, 
 daar is voor ieder kind een mooie outfit te vinden: herder, engel, koning, Jozef, Maria etc. 
In de kerk wordt vanaf 11.30 uur het kerstverhaal voorgelezen, terwijl we dit samen uitbeelden.  
Tijdens het spel worden bekende liedjes gezongen. 
Het kerstspel is een gezellig half uurtje, niet alleen voor de kinderen maar ook ouders, opa’s en 
oma’s en anderen genieten. Kom jij ook kijken? 
 
Hartelijke groeten namens werkgroep kind en Liturgie Westervoort 
Melissa, Anna-Marieke, Mariëlle en Lianne. 


