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Nieuwsbrief 
Nr. 19  29-06-2017 

 
We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Hieronder het vakantierooster en de studiedagen voor komend schooljaar. Houdt u met het 
plannen van vakanties en dagjes uit, rekening met dit rooster. 
 

Herfstvakantie   16-10-17 t/m 20-10-17 
Kerstvakantie    25-12-17 t/m 05-01-18 
Voorjaarsvakantie   12-02-18 t/m 16-02-18 
Goede Vrijdag   30-03-18 
2e Paasdag   02-04-18 
Koningsdag   27-04-18 
Meivakantie     30-04-18 t/m 11-05-18 
Incl. Hemelvaart 
2e Pinksterdag   21-05-18 
Zomervakantie   09-07-18 t/m 17-08-18 

 
Studiedag woensdag   20-09-2017 
Studiedag woensdag   15-11-2017  
Studiedag vrijdag   22-12-2017  
Studiedag dinsdag   03-04-2018 
Studiedag vrijdag   22-06-2018 

 
 
Schoolkalender 2017-2018 
Normaal gesproken krijgt u aan het begin van het schooljaar van ons een kalender. 
Omdat wij voornemens zijn in oktober een IKC te worden en sommige informatie, 
bijvoorbeeld mailadressen dan worden gewijzigd, geven we de gedrukte kalender pas later 
mee. 
 
Bij de volgende nieuwsbrief wordt de kalender alvast digitaal meegestuurd, zodat u al wel 
beschikt over alle informatie en belangrijke data. Deze kalender komt ook op onze website 
te staan. 
 
 
Naschoolse opvang 
In het nieuwe schooljaar start de naschoolse opvang op maandag 18 september. Opgave kan 
per mail: nso@bshetstartblok.nl  
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Inleveren schoolshirts 
Een vriendelijk verzoek aan iedereen die nog een schoolshirt thuis heeft liggen. Wij willen 
graag alle schoolshirts voor de zomervakantie weer terug hebben. Inleveren kan gewoon in 
de groep van uw zoon of dochter. 
 
 
Agenda 
Maandag    3 juli  10 minutengesprekken groep 7 n.a.v. de Entreetoets 
Dinsdag    4 juli  10 minutengesprekken groep 7*/8 n.a.v. de Entreetoets 

                 10 minutengesprekken groep 1 t/m 6 op uitnodiging 
Dinsdag  11 juli  laatste schooldag groepen 8 
Woensdag 12 juli  Kennismakeing nieuwe groep, 10.30-12.00 uur  
Donderdag  13 juli  Nieuwsbrief nr. 20 
Vrijdag   14 juli  laatste schooldag; 12.00 uur start zomervakantie  
 
 
 


