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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Een nieuw jaar……                                                             
2017 is inmiddels al even onderweg. Na een fijne kerstvakantie is iedereen weer prettig gestart. 
Binnenkort worden er weer toetsen afgenomen en in het team besproken. Binnen opbrengstgericht 
werken is het belangrijk om deze toetsen te analyseren, zodat we een beeld krijgen over ons 
onderwijs. Geven we de goede instructie en steken we voldoende in op de onderwijsbehoeften van 
uw kind? Dit is voor ons een belangrijk leermoment en de toetsresultaten geven ons inzicht. 
Een voorwaarde om te kunnen presteren is je veilig en vertrouwd voelen. Binnen de groepen werken 
we aan sociaal-emotionele ontwikkeling, zodat uw kind zich prettig voelt en daardoor het beste uit 
zichzelf haalt. Hoge verwachtingen die we aan onszelf en uw kinderen stellen. 
Voor 2017 wens ik u, de kinderen en het team een zinvol jaar toe, met daarin oog voor elkaar! 
  
Monique Kampman 
 
Kerstdiner op Het Startblok 
De kerstviering van dit jaar was het kerstdiner. In elke klas werd gegeten van de ontzettend lekkere 
hapjes die door kinderen en ouders thuis gemaakt waren. Wat een boel lekkere dingen hebben we 
geproefd! De kinderen zagen er prachtig uit en wat konden ze het ingestudeerde kerstlied mooi 
zingen. OBK en Martine Fleming verzorgden de muziek en de ouderraad heeft gezorgd voor een 
hapje en drankje voor de ouders: wat was het gezellig! Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: 
ontzettend BEDANKT! 
 
10-minutenavonden 
Op dinsdag 14 en donderdag 16 februari zijn er 10-minutenavonden voor de groepen 1 t/m 7. In 
principe ontvangen alle ouders hiervoor een uitnodiging. Heeft u voorkeur voor een bepaalde avond, 
geeft u dit dan aan bij de leerkracht van uw kind. Doet u dit voor dinsdag 23 januari, dan kunnen we 
er rekening mee houden bij de planning. 
 
Streetwise 
Op donderdag 9 februari komt de ANWB op school voor Streetwise, een verkeerstraining om 
kinderen beter te leren omgaan met het drukke verkeer. Een praktisch, maar vooral leuk én leerzaam 
verkeerseducatieprogramma, dat zowel scholen als ouders helpt bij het verkeersvaardig maken van 
kinderen. Professionele instructeurs komen die ochtend naar school en geven verkeerstrainingen op 
maat.  
Hiervoor is veel hulp nodig. Wilt u ons op deze dag helpen? Meldt u zich dan aan bij de leerkracht van 
uw kind. Meer informatie volgt binnenkort.  
 
Agenda 
Zondag  15 januari  Tafeltennistoernooi 
Donderdag  19 januari  Nieuwsbrief nr. 10 
Maandag 23 januari  uiterste datum doorgeven voorkeursavond 


