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Nieuwsbrief 
Nr. 18  15-06-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Even voorstellen… 

Ik zou mij graag even willen voorstellen. Mijn naam is Mark 

Derksen en ik kom het komend schooljaar werken op 

sportbasisschool Het Startblok, in groep 5. 

Ik ben 33 jaar, woonachtig in Duiven samen met mijn vrouw 

Anouk. In de zomervakantie zullen we verhuizen naar onze 

nieuwbouwwoning in Zevenaar. Mijn hobby’s zijn 

(zaal)voetballen, squash en hardlopen.  

 

Ik ben mijn onderwijscarrière tien jaar geleden begonnen en 

heb inmiddels veel ervaring opgedaan in de groepen 5 t/m 8. 

Op één van mijn scholen heb ik een hele 

onderwijsvernieuwing van dichtbij meegemaakt en ik ben er 

van overtuigd dat mij dat een verrijkende kijk op onderwijs 

heeft opgeleverd. In het huidige schooljaar werk ik op 

basisschool Sunte Werfert in Elst en na de zomervakantie mag ik het team van Het Startblok 

komen versterken.  

Ik hoop een goed contact met u allen op te bouwen, in het bijzonder met de ouders en 

leerlingen van groep 5. Ik heb er erg veel zin in! Tot na de zomervakantie! 

 
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app 
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus 
terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze 
terugval tegengaat. De VakantieBieb-app kan vanaf 1 juni 2017 weer worden gedownload. In 
de app staat een ruime selectie van digitale kinderboeken (e-books). Voor ieder kind vanaf 
zes jaar is wel iets leuks te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg te vinden. Het enige 
dat u hoeft te doen, is de app op uw tablet of smartphone te zetten en de e‐books te 
downloaden. Eenmaal gedownload kunt u de boeken offline lezen.  
Laat de zomer maar komen! De nieuwste versie van de VakantieBieb 
is t/m 31 augustus beschikbaar. 
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Hallo allemaal, 
Zoals jullie misschien al weten ben ik namens ons gehele beweegteam voorgedragen als de 
beste combinatiefunctionaris van Nederland. Door de vakjury is ons project, waar wij met 18 
partners, diverse verenigingen, primair onderwijs, zorgpartijen en ons Beweegteam 
Westervoort aan werken, voorgedragen als vertegenwoordiger van de regio OOST! (Dat is al 
een hele gave prestatie) 
Vanaf vandaag kan je stemmen op www.sportindebuurt.nl Op de beginpagina zie je mij 
meteen staan! Laten wij, het prachtige Westervoortse werk dat wij met z'n allen leveren 
belonen!  
Stem je ook op ons? Samen gaan wij naar de gezonde omgeving! Vergeet niet je stem te 
valideren, je krijgt hiervoor namelijk een e-mail! 
 
Met sportieve groet,  

 

Timo Riphagen 
Coördinator Combinatiefuncties Sport  
JOGG Regisseur Westervoort 
               
 
Opening Watertappunt en Gezonde school 
Op donderdag 8 juni, kwam de burgemeester naar onze school om het watertappunt 
officieel te openen. Ook heeft hij het certificaat Gezonde School uitgereikt. Meer hierover 
leest u op www.westervoortplaza.nl 
                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet Zwart, moeder van Cas, Luuk en Gijs heeft bij  

het watertappunt een mooie muurschildering gemaakt.  

Hartelijk bedankt hiervoor! 

 

 

 

 

 

http://www.sportindebuurt.nl/
http://www.westervoortplaza.nl/
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Schoolkamp groep 8 

Groep 8 is tussen 6 en 9 juni op schoolkamp geweest. Helaas was het weer niet altijd even 

fraai, maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben ons prima vermaakt met allerlei 

spelen. Ook zijn we nog op het strand geweest om te testen hoe koud het water was. 

Hieronder enkele sfeerfoto’s. Donderdagmiddag hebben we zeehonden gespot. Tijdens de 

reis konden de kinderen zien wat er allemaal 

rondzwemt in de Waddenzee. Door de 

schipper werd uitleg gegeven. 

 

Natuurlijk werd er ook een bonte avond gehouden. Hieronder sfeerfoto’s. Vrijdagmiddag om 

ongeveer 16:30 uur waren we moe maar voldaan weer in Westervoort terug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep 

Heeft u misschien nog een grote koel/vriescombinatie staan die niet wordt gebruikt? 

Wij kunnen deze goed gebruiken. Neemt u in dat geval contact op met de directie of 

de conciërge. 

 
Ook zijn we op zoek naar schommelzitjes voorzien van een ketting (geen touw) en 
een elektrische heggenschaar. Deze mag u brengen bij de leerkracht van uw kind of 
de conciërge. 
 
Alvast hartelijk bedankt 
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Aanmelden  
Voor de planning van volgend schooljaar vinden we het fijn om te weten hoeveel nieuwe 
kleuters er gaan instromen. Wordt uw kind volgend schooljaar 4 jaar en heeft deze nog niet 
aangemeld? Dan horen wij dit graag. U kunt een aanmeldformulier halen bij de 
administratie. 
 
 
Midzomerrun 2 juli 
Op zondag 2 juli zal de Midzomerrun weer worden gehouden. Start en finish zijn bij zaal 
Wieleman. 
Je kunt je inschrijven tot vrijdag 23 juni. Inschrijfformulieren liggen in de grote hal, daar staat 
ook een bak waar je deze in kunt doen. Betalen doe je bij het afhalen van je startnummer. 
Je kunt je ook inschrijven via www.inschrijven.nl 
 
 
Agenda 
Vrijdag   16 juni  Studiedag; de kinderen zijn vrijdag 
Donderdag 29 juni  Nieuwsbrief nr. 19 
Vrijdag  30 juni  Rapport mee met groep 1 t/m 7 
  
 
 

http://www.inschrijven.nl/

