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         Nieuwsbrief 
Nr. 16  18-05-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voorstellen nieuwe intern begeleider 
 
Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is Brechtje Dukkerhof en 
met ingang van het nieuwe schooljaar ben ik de Intern Begeleider van 
Sportbasisschool het Startblok. Mijn werkdagen zijn dinsdag en vrijdag. 
Hiervoor heb ik gewerkt in het speciaal basisonderwijs en ook een tijd als 
ambulant begeleider. Ik woon in Zevenaar, samen met mijn partner Ron en onze twee 
dochters Aafke van 6 jaar en Noortje van 2 jaar. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen 
met mijn gezin en maak ik lange wandelingen met onze hond. Ik kijk uit naar een fijne tijd, 
samen met de kinderen en hun ouders. Tot binnenkort! 
 
Groetjes, 
Brechtje Dukkerhof 
 
 
Project "Hallo wereld" is geopend! 
 
Op maandag 8 mei heeft de band "Samba Salad" op swingende wijze ons project rondom 
Wereldbevolking geopend! De band heeft allerlei nummers uit/over verschillende landen 
gespeeld. We hebben een muzikale reis gemaakt langs onder andere Spanje, Engeland en 
Afrika. Veel kinderen hebben lekker mee gedanst en gezongen, kortom we hebben ervan 
genoten! 
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Na deze opening zijn we in alle klassen aan de slag gegaan met de verkenning van het 
onderwerp. Elke (mid)dag wordt er verder gewerkt aan het project. 
De komende weken zult u in de school en de klassen zien dat er steeds meer ontdekt wordt. 
Loop tijdens de inloop gerust binnen om dit te bekijken! 
 
 
Centrale eindtoets  en Entreetoets 
 
In de week van 18 april maakten de kinderen van de groepen 8 de Centrale Eindtoets. De 
uitslag is inmiddels binnen en de leerling rapporten zijn mee naar huis. 
Tegelijkertijd maakten de kinderen van de groepen 7 de Entreetoets. De uitslag hiervan is 
nog niet bekend. 

                                             
 
Koningspelen 
 
Vrijdag 21 april waren er Koningsspelen bij ons op school. De kinderen van de onderbouw 
deden in school en op het schoolplein verschillende spelletjes onder begeleiding van de 
groepen 7 en 8. 
De groepen 5 en 6  hadden allerlei activiteiten in de sporthal en buiten. 

 
Schoolreis 

Dinsdag 16 mei was het dan zover, het jaarlijkse schoolreisje! Dit jaar gingen we met de 

groepen 1 tot en met 7 naar Avonturenpark Hellendoorn. In dit park zijn voor jonge en 

oudere kinderen allerlei attracties en activiteiten. We kijken dan ook terug op een zeer 

geslaagde dag! Zowel op de heen- als op de terugreis waren de groepjes snel compleet en 

zat iedereen op tijd in de bus. Hierdoor hebben we optimaal kunnen genieten van de tijd die 

wij hadden in Avonturenpark Hellendoorn. Het was erg warm, maar met veel drinken en de 

bewolking die er hing was het goed te doen. Alle kinderen gaven aan dat zij een leuke dag 
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hebben gehad en dat is natuurlijk het doel van een schoolreisje. Wij willen de ouder(s) en 

verzorger(s) bedanken voor het vertrouwen en bedanken langs deze weg alle begeleiders 

voor hun hulp.  

 

 

De Schoolreiscommissie, 

 

Maartje, Cindy en Bianca (OR) 

Juf Hanneke, juf Mieke en juf Manon  

 
Korfbaltoernooi 
 
Op vrijdag 9 juni is er voor de groepen 3 t/m 6 weer een korfbaltoernooi. Dit toernooi wordt 
georganiseerd door Westar en Creon. Het toernooi begint om 18.00 uur en eindigt rond 
20.00 uur. Het wordt gehouden op de velden van Westar. Kinderen kunnen zich als team van 
max. 5 kinderen opgeven of individueel. In de lokalen van de groepen hangen inschrijflijsten. 
Dit kan tot vrijdag 2 juni. 
 
Meester Niels 
 
 
 
 
Agenda 
 
Donderdag  25 mei  Hemelvaart; de kinderen zijn vrij 
Vrijdag  26 mei  Vrije dag  
Donderdag    1 juni  Nieuwsbrief nr. 17   
 
 
 
Prikbord 
 

Bah, dat lust ik niet!  
 

Broodmaaltijden zijn voor de meeste kinderen niet zo’n probleem. Hooguit is er nog wel 

eens gesputter over bruin brood en korstjes. De warme maaltijd roept over het algemeen 

meer spanningen op. Idealiter eten kinderen tussen de 4 en 12 jaar dan onder meer ca. 

drie opscheplepels groente en twee tot drie aardappelen of opscheplepels rijst of pasta. 

Maar wat doe je als je kind daar geen zin in heeft?  

 

Vijf tips bij lastige eters 

Als elk hapje moeizaam naar binnen gaat, kun je je flink zorgen maken of je kind wel 

voldoende binnenkrijgt. 
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1. Bedenk dat uw kind zich echt niet uithongert. Schep kleine porties op zijn/ haar bord 

of laat hem/ haar zelf opscheppen. Als hij/ zij meer wil, eventueel een tweede keer 

opscheppen. 

2. Als uw kind aan tafel niet of weinig wil eten, geef dan niet ter compensatie van alles 

tussendoor. Als aan tafel weinig gegeten wordt en ook weinig tussendoor, dan is de kans 

groot dat hij/ zij de volgende maaltijd wel eet.  

3. Als het probleem vooral is dat uw kind weinig dingen lust, dan helpt variatie om hem/ 

haar aan verschillende smaken te laten wennen. Voedingsmiddelen die uw kind niet 

direct lust wel (met kleine beetjes) blijven aanbieden. Vaak eet hij/ zij ze na verloop van 

tijd wel. Gewoon vol blijven houden. 

4. Laat uw kind meehelpen in de keuken, laat hem/ haar bijvoorbeeld de groente wassen 

of de sla versieren. Ook samen tafel dekken kan een manier zijn om uw kind te 

betrekken bij het avondeten. Maak als extra stimulans eens samen iets klaar wat hij/ zij 

gegarandeerd lekker vindt. 

5. Zorg voor een rustige omgeving tijdens het eten, zodat uw kind niet wordt afgeleid. 

Geef zelf het goede voorbeeld. Ga aan tafel zitten en zet de televisie uit. Zo houdt uw 

kind zijn/ haar aandacht beter bij zijn bord. 

 

 
 
 
 


