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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

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

Gehandicaptenraad 
Op donderdag 26 januari hebben we bezoek gehad van zes 
mensen van de Gehandicaptenraad Westervoort. 
Het doel was ook dit jaar om de leerlingen van groep 8 kennis te 
laten maken met de dagelijkse gevolgen van het hebben van een 
handicap. Hiermee hopen wij door het kweken van begrip en 
het wegnemen van onwetendheid, de integratie tussen mensen 
met en zonder een lichamelijke beperking te bevorderen. 
Als je meer van elkaar weet kun je beter met elkaar omgaan! 
In het geboden programma werd o.a. aandacht geschonken aan 
diverse vormen van beperkingen, hulpmiddelen en discussie over praktische problemen en 
beeldvorming. Eén van de opdrachten was om met een rolstoel een parcours af te leggen 
met obstakels. (Hoe ga je naar het toilet?) Bij een andere opdracht moesten twee leerlingen 
geblinddoekt een tafel dekken. Bij het afscheid nemen lieten twee van de vrijwilligers van de 
GRW zien hoe je als ‘rolstoeler’ toch met een aangepaste auto kunt rijden. Al met al een 
geslaagde ochtend.  
 

Losse haren bij de gym 
Tijdens gym is het voor de veiligheid wenselijk dat de meisjes geen losse horen hebben. Wilt 
u er zorg voor dragen dat ze op de gymdagen een staart hebben of een elastiek in hun 
gymtas? 
 
Gymschoenen, -kleding en hun fiets 
Het komt weer vaker voor dat kinderen geen gymkleding en met name gymschoenen bij zich 
hebben, dit kan een keer gebeuren, maar bij een tweede keer mogen ze niet mee doen. 
In de bovenbouw moeten de kinderen ook hun fiets meenemen om naar de gymzaal te 
gaan. 
 
 
Inzameling lege batterijen 
In het kader van het milieu zamelen we ook weer batterijen in. Een leuke bijkomstigheid is 
dat we per kilo een punt krijgen en we voor deze punten speelmateriaal uit kunnen zoeken. 
Dus heeft u lege batterijen lever ze in op school, de verzamelton staat naast de koelkast in 
het keukentje. 
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Smashballtoernooi 
Op woensdag 15 maart van 13.45 – 16.15 uur wordt er voor de groepen 5 t/m 8 door Creon 
en Wervoc weer een smashballtoernooi georganiseerd. De kinderen hebben al een flyer 
meegekregen. In de klassen hangt een inschrijflijst. Het zou leuk zijn als we deze keer met 
veel kinderen mee doen!!  
 
Sportdag 2 juni 
Vorige week hebben de kinderen een brief meegekregen over de sportdag van groep 5 t/m 
8. In deze brief wordt er om hulp gevraagd om een groepje te begeleiden of scheidsrechter 
te zijn. We zien uw antwoordbriefje graag z.s.m. terug. 
 
Agenda 
Dinsdag    9 februari  ANWB Streetwise   
Dinsdag  14 februari  10 minutenavond 
Donderdag 16 februari  10 minutenavond 
                                Nieuwsbrief nr. 12       
 
 
 
Prikbord 
 
Beste Basisschool, 
 
Sommige zullen het al wel gehoord hebben, maar ik ben genomineerd als aanpakker voor 
een publieksprijs van de VPRO. Iemand uit Westervoort heeft mij voor gedragen voor het 
werk dat wij met ons beweegteam doen. 
 
Een nominatie die naar een ieder van ons beweegteam toe komt, maar ook zeker naar onze 
Partners! Ik ben trots dat ik het gezicht ben van dit beweegteam en nog trotser dat wij 
genomineerd zijn. Het is echt een blijk van waardering. 
 
Het succes verhaal wat er in Westervoort speelt willen wij graag aan een groter publiek 
verkondigen. Al onze samenwerkingspartners van primair onderwijs tot verenigingen, van 
kinderopvang tot meer bewegen voor ouderen, van sportdag tot Avond4daagse, van 
speelmobiel tot beweegcontainer, met beroepskrachten en stagiaires / vrijwilligers. Het is 
iets wat wij samen doen als "Westervoort"! 
 
Mijn vraag aan jullie is, zouden jullie misschien onze boodschap willen helpen delen 
en hopelijk wat extra stemmen binnen te halen? 
 
Iedereen kan stemmen via de volgende link: 
http://uitdagers.op.vpro.nl/ 

http://uitdagers.op.vpro.nl/
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Uitdagers & aanpakkers - 

VPRO Tegenlicht 

uitdagers.op.vpro.nl 

En dan! Stemmen: Hoe kan je mij vinden? 
Ik ben te vinden onder het kopje, samenleving en onderwijs. 
Men dient zicht wel op enige manier te registreren (facebook, twitter of mail). 
 
Ik hoop dat jullie ons verhaal ook samen met ons willen delen! 
Alvast bedankt! 

Met sportieve groet, 
   
Timo Riphagen 
Coördinator Combinatiefuncties Sport  
JOGG Regisseur Westervoort 
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