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Nieuwsbrief 
Nr. 12  16-02-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

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

Carnaval 
Vrijdag 24 februari, vieren we weer carnaval op onze school. Alle kinderen die dit willen, 
kunnen deze dag verkleed op school komen. Vanwege het grote aantal leerlingen is het niet 
mogelijk dat ouders de viering bijwonen. Wel mogen ouders tot 8.45 uur in de klas blijven 
om de kinderen te bewonderen. Zoals gewoonlijk gaan de deuren om 8.20 uur open. 

 
Enkele afspraken: 
-Het is niet toegestaan om serpentines, confetti en/of spuitbussen in 
school en op de speelplaats te gebruiken. Dit in verband met de strenge 
regels m.b.t. de brandveiligheid. 
-Ook speelgoedpistolen en andere wapens nemen we niet mee naar 
school.  
-Maskers van doodskoppen, monsters, heksen  e.d. willen we zoveel 
mogelijk weren omdat  met name de jonge kinderen hier erg van 
schrikken.  
-Voor de kinderen voor wie het noodzakelijk is, is er een ruimte ingericht 
waar zij zich buiten het feestgedruis kunnen  vermaken.   
Als u denkt dat uw kind hiervan gebruik wenst te maken,  wilt u het dan 

                                                    vooraf aangeven bij de  leerkracht. 
 

De school eindigt deze dag op de normale tijden. 
De kinderen hoeven op deze dag geen tussendoortje (eten en drinken) mee te nemen naar 
school. De groepen 5 t/m 8 dienen wel voor hun eigen lunch te zorgen. 
’s Middags is er voor de groepen 5 t/m 8 een gezellige spelletjesmiddag. Het zou fijn zijn als 
de kinderen hier zelf spelletjes voor meenemen. 
 
 
Foto's op de website/Facebook 
In verband met de privacy van de kinderen en de wens van sommige ouders dat hun kind 
niet zomaar op het internet verschijnt, zijn wij genoodzaakt om altijd een logo over de foto's 
te plaatsen. We snappen echter dat dit soms jammer is als u de foto zou willen gebruiken. 
De foto's van evenementen en feesten worden gemaakt door een ouder: Froukje. U kunt de 
originele foto's bij haar opvragen, mits dit om een foto van alléén uw kind gaat. Dit kunt u 
aanvragen via dit mailadres: ShotsByFroukje@outlook.com  
De foto's die op Facebook verschijnen worden door verschillende leerkrachten gemaakt en 
zijn niet op te vragen. 
 
 

mailto:ShotsByFroukje@outlook.com


Sportbasisschool Het Startblok, (brin 07NF) Postbus 182 - 6930 AD Westervoort  026-3114932 

E-mail: info@bshetstartblok.nl  / internet: www.bshetstartblok.nl 

 
 

Streetwise 
Donderdag 9 januari was ANWB Streetwise bij ons op school. Voor de kleuterbouw was een 
uitdagende verkeersituatie opgebouwd in de grote hal. Een grote verkeersmat met stoep, 
rijbanen, zebrapad en dergelijke was het decor. Alle kleuterklassen mochten een uurtje in de 
grote hal om mee te doen aan de verschillende activiteiten. De leerlingen mochten onder 
andere in tweetallen oversteken, met stuurtjes over de weg rijden en zichzelf inklikken in de 
autostoel. Er was zelfs een miniatuur stoplicht die kon veranderen van kleur! De kleuters 
hebben zichtbaar genoten van de leerzame activiteiten en hebben weer een stukje meer 
kennis en ervaring opgedaan over verkeersveiligheid. En, alle leerlingen hebben het ANWB-
diploma verdiend en gekregen! 
 

                                  
De bovenbouwgroepen hebben meegedaan aan het onderdeel ‘trapvaardig’ van Streetwise. 
In het lokaal werd eerst uitleg gegeven over verschillende verkeerssituatie. Hier lag de 
nadruk op de veiligheid van voetgangers en fietsers. Buiten op het schoolplein hebben de 
leerlingen met hun eigen fiets de route gefietst. De route bestond uit slalommen, fietsen 
over hindernissen, voorsorteren en op tijd remmen. Na het oefenen mochten zij de route 
fietsen met een zware rugzak, om te ervaren hoe het is om straks naar het voortgezet 
onderwijs te moeten fietsen. Aan het einde van de les mocht iedereen de route uitproberen 
met een elektrische step.  
 
 
Mailadressen leerkrachten 
Als u een leerkracht per mail zou willen benaderen dan kan dit op de werkdagen van de 
leerkracht. De mailadressen staan vermeld op onze website: www.bshetstartblok.nl onder 
de kopjes "onze school" en dan "team". Het mailadres bestaat altijd uit 
voorletter.achternaam@bshetstartblok.nl 
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Experimenteren met de gekke professoren van Mad Science! 

Op woensdag 8 maart komt Mad Science een spannende wetenschap & techniek show 
verzorgen op basisschool Het Startblok! 
Aan de hand daarvan kunnen de kinderen zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap & 
techniek cursus. 
  
De kinderen gaan 6 bijeenkomsten aan de slag met talloze experimenten, activiteiten en 
demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en stimuleren 
een onderzoekende leerhouding. 
Voor de groepen 1 t/m 3; leer het komende jaar alles over vogels, ga aan de slag met 
verschillende kleuren, en verbaas je in de les 'Ruimtevaarders'! Supercoole lessen! 
Voor de groepen 4 t/m 8; leer het komende jaar alles over robots, ga aan de slag met super 
krachtbronnen, en verbaas je in de les 'Mengsel Mix'! Fantastische lessen! 
  
Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen een pakketje en informatie mee naar huis om thuis verder te leren en te 
experimenteren. 
  

De activiteiten vinden plaats in een lokaal op de school. 
Data van de cursus:  

 Woensdag 05-04-2017 

 Woensdag 19-04-2017 

 Woensdag 10-05-2017 

 Woensdag 17-05-2017 

 Woensdag 24-05-2017 

 Woensdag 31-05-2017 

Tijdstip: 12:30 uur tot 13:30 uur. 
  
Inschrijven kan tot 22 maart  via http://nederland.madscience.org  Deelname kost voor 6 
lessen € 67,50 per kind. 
Cursusgroep vol = vol, wees er dus snel bij! 
 
 

Agenda 
Donderdag 23 februari  Spelletjesmiddag groepen 1/2 
Vrijdag  24 februari  Carnavalsviering groep 1 t/m 8 
                               12.00 uur: start voorjaarsvakantie groep 1 t/m 4 
                    14.45 uur: start voorjaarsvakantie groep 5 t/m 8 
Maandag    6 maart  Weer naar school 
Woensdag   8 maart  Hoofdluiscontrole 
Dinsdag 14 maart  Startbloktheater 
Woensdag 15 maart  Smashbaltoernooi groep 5 t/m 8 
Donderdag 16 maart  Nieuwsbrief nr. 13       
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