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         Nieuwsbrief 
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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Carnaval 
Wij kunnen met heel veel plezier terugkijken naar het afgelopen carnavalsfeest met 
jeugdprins Jochem en jeugdprinses Summer. Natuurlijk kwamen De Dolbotters langs met 
prins Stefan en prinses Manon Reijers en hun jeugdprins en –prinses Sem en Tess, leerling en 
oud leerling van onze school. Tijdens de modeshow kon iedereen genieten van de geweldige 
outfits van de kinderen. Daarna hebben we gekeken naar de optredens van alle klassen. Alle 
kinderen hadden er veel tijd aan besteed en veel moeite voor gedaan. Het was erg gezellig 
en iedereen deed leuk mee. Ook de leerlingen die (af en toe) voor een rustigere omgeving 
kozen, hadden het erg naar hun zin.  
Hierbij willen wij nog een keer de ouderraad bedanken voor hun inzet. 
 
Bridge-examen 
Vorige week heeft Annemieke van Ginneken het bridge-examen afgenomen. Alle kinderen 
zijn geslaagd. Twan Rougoor had de hoogste score. 
 

   
 
Grote Rekendag 2017 
Woensdag 22 maart is weer de landelijke Grote Rekendag. Thema dit jaar: “Meten, bewegen 
en construeren”.  
Ook onze school doet weer mee. Dit betekent dat we de hele ochtend bezig zijn met 
rekenactiviteiten. Niet, zoals anders, voornamelijk uit het rekenboek, maar vooral met het 
verkennen van de eigen leefomgeving en andere herkenbare plaatsen via met name meet- 
en meetkundeactiviteiten. Groep 1 t/m 4 verkennen met rekenwiskundige middelen het 
eigen lijf, de eigen klas en de omgeving van de school. Groep 5 t/m 8 gaan op zoek naar de 
wereld die wat verder weg ligt van de school. Dit vindt allemaal plaats onder schooltijd. 
We hopen op een leuke, leerzame ochtend! 
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Palmpasen  
 
Het carnavalsfeest is weer geweest. Dat betekent dat het binnenkort Palmpasen en 
Pasen is! Palmpasen vieren we samen op vrijdag 7 april met een kleine optocht door de 
wijk. Met natuurlijk prachtige palmpaasstokken. De kinderen van de bovenbouw 
gaan de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) op donderdag 6 april 
helpen met het versieren van de palmpaasstokken. Op vrijdag krijgen ze ook nog 
een broodhaantje voor op de stok. Wij vragen van u of u vóór 6 april uw kind 
(groep 1 t/m 4 ) een kale palmpaasstok wil meegeven. En spulletjes om de stok te 
versieren, zoals linten, eitjes, bloemetjes enz. De stok kunt u zelf maken, maar ze zijn 
ook te koop bij de supermarkt of bij de bakker. De stok neemt uw kind versierd weer mee 
naar huis. U bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd om naar de Palmpaasoptocht te 
komen kijken. We starten om 11.30 uur.  
 
 
In actie voor spieren! 

Dit jaar willen we onze goede doelen actie houden voor SPIEREN. 

Bewegen doen we allemaal van jongs af aan, het hoort bij de mens. Het is belangrijk voor 

onze ontwikkeling. Wanneer bewegen niet meer vanzelfsprekend gaat is dat niet makkelijk. 

Een kind waarvan de ouder MS heeft, kwam met de vraag of we een actie wilden houden 

voor deze ziekte.  

Die vraag kwam ook van een opa van één van onze leerlingen voor de ziekte ALS. Hij fietst de 

tour du ALS en zamelt zo geld in voor deze ziekte. Omdat wij als school bewegen ook erg 

belangrijk vinden, willen we ook een actie houden om zo bij te kunnen dragen aan het 

helpen verlichten van de impact die deze ziektes heeft op mensen. 

 

Hoe willen we dat doen? 

Door middel van een flessenactie! Iedereen verzamelt zoveel mogelijk lege flessen met 

statiegeld en levert ze bij school in. Vanaf 29 maart tot en met 19 april kan iedereen flessen 

gaan verzamelen. Bij je thuis, van de buren, opa’s en oma’s……Wij zorgen dan dat ze worden 

ingeleverd. En hopen zo veel geld in te zamelen. 

Op 28 maart komen Roel Petter en Gert Messchendorp van MS-anders op school in alle 
groepen uitleg geven over de ziekte. Ze leggen uit wat MS voor ziekte is, welke klachten daar 
bij kunnen horen en wat de impact op een gezin kan zijn. Ook zullen zij kort iets vertellen 
over ALS. 
 
 
 
 
Hieronder nog informatie over de goede doelen: 
 

Kinderen van een ouder met Multiple Sclerose lopen vaak tegen allerlei problemen aan die 

niet of nauwelijks worden onderkend. Oplossingen voor deze problemen zijn er soms niet.  

http://www.tourduals.nl/deelnemen/inschrijven-als-deelnemer/
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Sinds 2002 organiseert MS-Anders speciale weekenden voor kinderen van een 

ouder/broer/zus met MS. Deze kinderen worden thuis vaak zwaarder belast dan andere 

kinderen. Onder begeleiding van verschillende deskundigen leren zij via diverse activiteiten 

meer over MS. Ook kunnen zij in groepsgesprekken onderling ervaringen uitwisselen. 

Daarnaast hebben ze een leuk weekend met spannende activiteiten. De weekenden starten 

met een gezamenlijke maaltijd voor alle 50 kinderen met ouders/broertjes/zusjes en eindigt 

op zondagmiddag met een gezamenlijke afsluiting. 

Het doel van de weekenden is om de kinderen te leren dat ze er niet alleen voor staan en 
hulp kunnen krijgen wanneer ze hier behoefte aan hebben, en dat ze de kracht vinden om 
met de situatie om te gaan. Het gegeven dat ze lotgenoten ontmoeten die aan een half 
woord genoeg hebben om hen te begrijpen blijkt al zeer helpend te zijn. 
Naast de weekenden kunnen kinderen ondersteund worden via mailcontact of andere 
vormen van hulpverlening. 
De weekenden worden gefinancierd vanuit sponsoracties, donaties en legaten.  
 
     

 

 

 

 

A.L.S. (Amyotrofische Lateraal Sclerose) is één van de meest ernstige en invaliderende 

aandoeningen van het zenuwstelsel. Door ALS sterven de motorische zenuwcellen in het 

ruggenmerg en onderste deel van de hersenen af. Hierdoor komen de signalen vanuit de 

hersenen niet meer aan bij de spieren. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in 

armen, benen, gelaat en romp. Zwakte van de ademhalingsspieren is vaak de oorzaak van 

overlijden. Er bestaat geen behandeling of medicijn, waardoor de gemiddelde 

levensverwachting van een ALS patiënt slechts drie jaar is. 

Tour du ALS is een evenement waar fietsers geld bijeen fietsen om zodoende een bijdrage te 

leveren aan de zoektocht naar de oorzaak van ALS. Dit met als doel een mogelijkheid te 

scheppen om medicijnen en/of een behandelmethode te ontwikkelen om de vreselijke 

terminale ziekte te kunnen bestrijden. Op één dag gaan we, vanaf 2012 ieder jaar weer, al 

fietsend een ongekende uitdaging aan die bijna onmogelijk lijkt.          
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Instroom kleuters 

 
Op dit moment is de directie al weer bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Daarom 
willen we graag weten hoeveel kleuters er gaan instromen. 
Heeft u een kind dat volgend schooljaar 4 jaar wordt en hem of haar nog niet aangemeld? 
Dan stellen we het op prijs dat u dat binnenkort doet. Aanmeldformulieren kunt u afhalen bij 
de administratie of de directeur. 
 
 
Agenda 
Zondag 19 maart:  Nederlands School Kampioenschap Bridge, viertallen in Utrecht 
Woensdag 22 maart Grote rekendag 
Dinsdag 28 maart Starbloktheater 
Donderdag 30 maart Spelletjesmiddag groep 1-2 
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