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Nieuwsbrief 
Nr. 17  01-06-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Rapport en  10 minutenavond 
De datum waarop het 2e rapport meegaat, is verschoven naar vrijdag 30 juni. De facultatieve 
10 minutenavond is op dinsdag 4 juli. U krijgt hiervoor een uitnodiging als de leerkracht dit 
nodig vindt. 
Wilt u zelf nog graag een gesprek, neemt u dan contact op met de leerkracht. 
De ouders van de kinderen uit de groepen 7 krijgen allemaal een uitnodiging n.a.v. de 
Entreetoets. Ook deze verschuift naar dinsdag 4 juli. 
 
 
IKC Het Startblok  

De afgelopen maanden hebben we samen met kinderopvang Zonnekinderen verkennende 

gesprekken gevoerd over het vormen van een Integraal Kindcentrum (IKC). Zonnekinderen 

en Het Startblok hebben vastgesteld dat de pedagogische visie van de organisaties goed bij 

elkaar aansluit en uitnodigt tot een vergaande samenwerking. We hebben de intentie 

uitgesproken dat we vanaf oktober 2017 een IKC worden. De medezeggenschapsraad is 

geïnformeerd en er is een gezamenlijke bijeenkomst geweest voor het team van Het 

Startblok en de directie van Zonnekinderen. Momenteel is de peutergroep van 

Zonnekinderen al actief in ons schoolgebouw. Wat is een IKC? In een IKC gaan opvang, 

onderwijs, opvoeding, ontwikkeling en ontspanning binnen de samenwerking hand in hand. 

Een IKC is een plek waar kinderen onder professionele begeleiding worden uitgedaagd en 

begeleid, vanuit universele waarden en normen en in samenwerking met ouders. In ons IKC 

worden kinderen van 2 tot 13 jaar opgevangen. Met IKC Het Startblok willen we kinderen 

een ontwikkelingsplek bieden in de volle breedte. Het team onderwijs werkt hierbij nauw 

samen met de pedagogisch medewerkers. Daarnaast blijft de samenwerking met Creon in 

tact. Samen zijn we nieuwe arrangementen aan het ontwikkelen. Hiervan hoort u later meer. 

Mocht u hierover vragen hebben dan horen wij die graag. 

 
Opening Watertappunt en Gezonde school 
Op donderdag 8 juni, zal de school in het teken staan van Water. Op die dag zal de 
burgemeester naar onze school komen om het watertappunt officieel te openen. Ook zal hij 
op die dag het bordje van De Gezonde School overhandigen. 
Het watertappunt hangt er inmiddels al een tijdje, maar is nog niet in gebruik genomen. 
Het watertappunt hebben we gekregen van de gemeente Westervoort, omdat we het water 
drinken op onze school stimuleren. Het zal gebruikt kunnen worden in de pauzes of na 
schooltijd. 
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Het predicaat Gezonde School hebben we gekregen, door op dit moment 2 van de 7 
certificaten op het gebied van Voeding en Sporten en bewegen te hebben behaald. Volgend 
jaar gaan we aan de slag met Veiligheid en Roken-Alcohol. 
We hopen op mooi weer zodat we lekker met water kunnen spelen. Het kan dus zijn dat de 
kinderen met natte kleding thuis komen.  
 

 

Schoolfoto’s 

Binnenkort worden de inlogkaarten uitgedeeld van Foto Koch. Met de inlogcode die hierop 

staat kunt u de foto’s die gemaakt zijn bekijken en eventueel bestellen. 

 
NSO 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het schooljaar zit er bijna op en zo ook de NSO dit jaar. 
De laatste dagen dat wij dit schooljaar de NSO draaien zijn maandag 19 juni, dinsdag 20 juni 
en donderdag 22 juni. 
Samen met een grote groep stagiaires hebben wij dit jaar de NSO gedraaid. 
Wij willen jullie graag bedanken voor het vertrouwen en de positieve reacties en 
verbeterpunten. 
Ik heb dit jaar samen met alle stagiaires een leuk jaar gehad op de NSO, we hopen dat 
natuurlijk ook zo af te sluiten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Stefan Reynders 
 
 
Buiten-speelmateriaal 
We zijn op zoek naar stepjes, skateboards en waveboards om in de pauzes mee buiten te 
kunnen spelen. Dus heeft u thuis nog een van bovenstaand buiten-speelmateriaal staan geef 
ze af bij meester Niels in groep 5. Wellicht heeft u ook nog grasmaaier staan, dan is deze ook 
welkom. 
 

 

Ontdek welke sport bij jou past bij Wsport 

Ik ben Jorik Roelofsen en volg momenteel me minor op de Calo Windesheim in Zwolle. Ik 

loop mijn stage op Het Startblok. De minor die ik volg is ‘School en Sport’ en het doel van 

deze minor is om als bruggenbouwer tussen de verenigingen en de school te functioneren. 

Uit onderzoek blijkt dat het grootste deel van de niet sportende kinderen in de onderbouw 

van de school zit. Daarom heb ik een nieuw concept bedacht om hierop in te spelen. Wsport 

is daaruit ontstaan. 

Wsport is een vereniging voor kinderen van 5 t/m 7 jaar. Bij deze vereniging kan het kind 

ontdekken welke sport bij hem past, doordat er een breed scala aan sporten wordt 
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aangeboden. Binnen de sportlessen ligt de nadruk grotendeels op de basisvaardigheden van 

elke sport. Hiervoor wordt de methode ‘SportZ’ gebruikt. SportZ is ontwikkeld door veel 

verschillende sportbonden in Nederland. Die zijn met elkaar gaan kijken welke vaardigheden 

er terug moeten komen in deze methode. Naast het aanbieden van SportZ worden er ook 

clinics gegeven door diverse vereniging uit de gemeente of daar net buiten. Hierbij een 

filmpje introductie filmpje van Wsport. https://www.youtube.com/watch?v=eu6v959zS8Y 

 
Agenda 
Vrijdag    2 juni  Sportdag  
Maandag    5 juni  2e Pinksterdag; de kinderen zijn vrij 
Dinsdag    6 juni  de groepen 8 gaan op kamp 
Dinsdag  13 juni  Start avondvierdaagse  
Donderdag  15 juni  Nieuwsbrief nr. 17 
Vrijdag   16 juni  Studiedag; de kinderen zijn vrijdag  
 
 
Prikbord 
Op zondag 2 juli vindt in Westervoort wederom de KAB - Gaba Midzomerrun plaats.  
Na het daverende succes van vorig jaar (ruim 250 kinderen!) proberen wij het nu nog leuker 
te maken.  
 
Iedereen kan meedoen, het maakt helemaal niks uit hoe hard je kunt lopen. En als je finisht 
krijg je een mooie medaille en een gratis zwemkaartje voor het disco zwemmen bij Sports 
Planet. Inschrijven kun je op de wedstrijddag nog tot een half uur voor de wedstrijd, maar 
makkelijker is om vooraf in te schrijven via www.midzomerrun.nl. of via het 
inschrijfformulier die je op school hebt gekregen. Lever deze voor 23 juni weer in! 
 
Jouw startnummer ligt op 2 juli dan klaar bij zaal Wieleman, daar betaal je bij 
het afhalen je inschrijfgeld van 3 euro.  
 
Hier vindt ook de start en finish plaats van alle wedstrijden. Er zijn 3 
verschillende leeftijdsgroepen:  
meisjes/jongens 4 t/m 6 jaar (500 meter) start 12.00 uur;  
meisjes/jongens 7 t/m 9 jaar (1000 meter) start 12.15 uur;  
meisjes/jongens 10 t/m 13 jaar (1000 meter) start 12.30 uur.  
De snelste jongens en meisjes, in iedere leeftijdsgroep, winnen een beker.  
Misschien lijkt het je leuk om (weer) mee te doen. Wij hopen in ieder geval dat je erbij wilt 
zijn.  
 
Groetjes en tot ziens!  
Stichting Sport en Bewegen Liemers  
www.midzomerrun.nl   
Voor meer informatie: Hans Frieling 06-53799873 
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