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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Afsluiting van het schooljaar 
 
Het schooljaar zit er op, de vakantie staat voor de deur. De laatste weken hebben we 
afgesloten met een spetterende musical van groep 8. Daarna hebben we nog een leuke 
spelletjes dag  gehad. Morgen sluiten we dit schooljaar af. Een mooie gelegenheid om even 
stil te staan bij dit moment.  
 
We namen in mei afscheid van onze IB-er Inge Groenewoud. En volgende week nemen we 
als team afscheid van Jolanda Eykelkamp. Na een lange carrière, waarvan de laatste twee 
jaar op Het Startblok en daarvoor vele jaren op De Flierefluiter stopt zij als leerkracht. Wij 
wensen haar het allerbeste voor de toekomst. 
 
Ook nemen we afscheid van Jochanan Boertjens, invaller in groep 4 en Noëlle de Wit,  
Lio-stagiaire in groep 7. Beiden hebben voor volgend schooljaar een (andere) baan 
gevonden. We bedanken hen voor hun inzet en wensen hen veel succes. 
 
Ook is het fijn om te zien dat kinderen weer veel nieuwe vrienden en vriendinnen hebben 
kunnen maken. Hoe mooi is het om te zien hoe flexibel kinderen zijn. Hoe mooi is het om te 
zien dat iedereen zijn plekje gevonden heeft.  
 
Waar we als volwassenen nog wel eens met weemoed terugdenken over hoe het eerder 
was, denken kinderen vooruit in de toekomst. Al met al vinden wij als team van 
sportbasisschool Het Startblok dat we een fijne school zijn voor kinderen, ouders en collega’s 
waarbij veiligheid en geborgenheid heel belangrijk zijn. Daar hebben we met z’n allen dit jaar 
heel hard aan gewerkt. We willen iedereen heel erg bedanken voor alle steun en 
vertrouwen. 
 

Het team van Sportbasisschool Het Startblok 
wenst iedereen een hele fijne zonnige vakantie toe 

en hopen jullie allemaal 28 augustus weer te mogen verwelkomen. 
 
 
 
Agenda 
Maandag 28 augustus  Eerste schooldag  

                               Start Wij-gevoel 
woensdag  30 augustus  Hoofdluiscontrole 
donderdag 31 augustus   Nieuwsbrief nr. 1 


