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         Nieuwsbrief 
Nr. 15  13-04-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Afscheid Inge Groenewoud 

Beste ouder(s) en verzorger(s), 

 

Zoals jullie in een extra nieuwsbrief hebben kunnen lezen ga ik 1 mei starten met mijn 

nieuwe baan als ambulant begeleider bij SWV de Liemers. Ik heb er veel zin in, maar het 

voelt ook heel raar om na bijna 14 jaar werkzaam te zijn geweest op De Flierefluiter en Het 

Startblok, volgende week afscheid te nemen. Ik heb altijd met heel veel plezier en 

gedrevenheid met jullie samengewerkt en ik wil jullie daarvoor bedanken. Ik wens jullie en 

jullie kinderen het beste voor de toekomst. Bedankt voor jullie vertrouwen. 

 

Tot ziens, 

Groetjes Inge Groenewoud 

 
Peuterplusgroep 
Vorige week is de peuterplusgroep op Peuterspeelzaal het Startblok gestart. Dit is een 
speciale peutergroep van maximaal 8 kinderen op de dinsdag- en donderdagmiddag voor 
peuters vanaf 3,5 jaar, ter voorbereiding op de basisschool. Mocht u interesse hebben voor 
uw peuter, er is nog plaats! 
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Rots en Water 
Meester Niels heeft onlangs de Rots en Water training afgerond en is nu bekwaam om deze 
training te geven. We willen graag gebruik maken van zijn expertise en als pilot inzetten in 
groep 3-4. 
Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale 

vaardigheden en welzijn bij kinderen. Spelenderwijs en via fysieke oefening worden de 

vaardigheden aangeleerd. De onderzoeken tonen aan dat Rots en Water bijdraagt aan het 

creëren van een veilig leer- en leefklimaat.  

Dat betekent dat hij op vrijdagochtend van 9.00 – 10.00 uur groep 3-4 deze training geeft.  

Juf Bianca gaat dan met groep 5 op de fiets naar de sporthal waar zij gymles krijgen van de 

studenten van Slim door Gym zoals ze gewend zijn. Meester Niels zal ze na de gymles weer 

ophalen en mee terug fietsen naar school. Dit gaat starten na de meivakantie.  

 
Project Wereldbevolking 
Na de meivakantie gaan we 4 weken lang, in alle groepen werken aan een project 
Wereldbevolking met de naam “Hallo Wereld”. Meer informatie hierover ontvangt u 
binnenkort. 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 6 april was Foto Koch op school voor het maken van de schoolfoto’s. Doordat 
een van de schoolfotografen ziek was, zijn nog niet alle groepen op de foto geweest. Op 
vrijdag 12 mei komt de fotograaf weer terug. Dan zijn de groepen 5 t/m 8 aan de beurt. De 
kinderen die op 6 april j.l  ziek of afwezig waren worden dan ook gefotografeerd. 
 
Verkeersexamen groepen 7 
Donderdag 6 april deden de kinderen van de groepen 7 mee het Theorie Verkeersexamen. 
Vooraf is er flink geoefend en dat was te merken. Alle kinderen zijn voor dit onderdeel 
geslaagd. 
Woensdag 12 april was het zover...het praktijk-verkeersexamen voor groep 7! De kinderen 
zijn de laatste weken in de klassen veel bezig geweest met verkeersregels en ook zijn alle 
fietsen gecontroleerd door de fietsenmaker. Veel kinderen hebben thuis de fietsroute 
geoefend, prima! Met hulp van de ouders die op de route stonden en onze verkeersouders, 
de vader en moeder van Eliska Kasteel, is alles weer goed en verlopen en zijn alle kinderen 
met een mooi verkeersdiploma naar huis gegaan! 
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Palmpasen 
Donderdagmiddag 6 april hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 een palmpaasstok versierd 
met de hulp van de kinderen van groep 5 t/m 8. 
Op vrijdagochtend kreeg iedereen een broodhaantje voor op de stok. Daarna liepen alle 
kinderen en leerkrachten een optocht rond de school. 
 

 
 
Schoolvoetbaltoernooi  
Op woensdag 12 april hebben ruim 120 kinderen van het Startblok meegedaan aan het 

jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi. Gelukkig lukte het uiteindelijk om voor alle 10 teams 

minstens 1 coach te vinden. Natuurlijk willen wij alle ouders die ons hebben geholpen 

hartelijk danken voor hun inzet. Het was goed om te zien dat er veel supporters langs de 

velden van A.V.W.’66 en sportclub Westervoort stonden. Waarom lijkt het toch ieder jaar 

weer erg koud te zijn tijdens het voetbaltoernooi in april?  

Nadat er vele wedstrijden waren gespeeld mochten de prijzen worden verdeeld. Het 

Startblok mag weer trots zijn want meerdere teams vielen in de prijzen. Een speciale 

vermelding voor groep 3+4! Hier deden wij met 2 teams mee. Uiteindelijk lukte het 1 team 

om de 1e prijs te winnen. Op donderdag mochten de trotse spelers hun beker op school 

laten bewonderen. Maar uiteindelijk vinden wij alle deelnemers winnaars. Meedoen aan 

schooltoernooien vinden wij belangrijker dan de 1e plaats winnen.  
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Paasviering 
Vandaag donderdag 13 april hebben wij met de hele school het paasfeest gevierd. In alle 
groepen is er aandacht besteed aan het paasverhaal. Tussen de middag was er een 
super lekkere paaslunch. De ouderraad heeft ons echt verwend. Wij zaten met ons allen heel 
gezellig in een grote kring de hele school rond. Bijzonder leuk omdat zo met ons allen te 
beleven.  
Daarna is de dag nog afgesloten met het maken van een Paas knutsel groeps- doorbroken. 
 
Wij wensen jullie een vrolijk paasfeest. 
 
 
 
Agenda 
Vrijdag  14 april Goede Vrijdag; de kinderen zijn vrij 
Maandag 17 april 2e paasdag; de kinderen zijn vrij 
Dinsdag  18 april Cito eindtoets basisonderwijs groepen 8 

  Entreetoets groepen 7 
Woensdag 19 april Cito eindtoets basisonderwijs groepen 8 

  Entreetoets groepen 7 
Donderdag  20 april Cito eindtoets basisonderwijs groepen 8 

  Entreetoets groepen 7 
Vrijdag  21 april Koningsspelen 
                            12.00 uur: Start meivakantie groepen 1 t/m 4 

   14.45 uur: Start meivakantie groepen 5 t/m 8 
Maandag   8 mei  Weer naar school 
Woensdag  10 mei  Hoofdluiscontrole 
Vrijdag  12 mei  Schoolfotograaf voor de groepen 5 t/m 8 
Donderdag 18 mei  Nieuwsbrief nr. 14     
 
 



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

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

 
 

Prikbord

 
 
 
 


