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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
Een nieuw schooljaar 

Waar in juli 6 weken een erg lange tijd leek, zijn we nu al weer aan het einde van onze eerste 

schoolweek. Uit verhalen van kinderen en collega’s blijkt dat er volop is gereisd en genoten 

van de vakantie. Daarna is iedereen met veel plezier gestart en heeft het ‘schoolritme’ bijna 

weer te pakken. We staan nu dus aan de start van een nieuw schooljaar en hopen we dat we 

er met zijn allen- en dan bedoelen we kinderen, ouders/ verzorgers en het team van Het 

Startblok- een goed jaar van kunnen maken. Een jaar waar samenwerking, betrokkenheid en 

openheid centraal staan.   

We streven er naar dat we vanaf de herfstvakantie IKC gaan worden in samenwerking met 

Creon en Zonnekinderen. 

Om het groepsgevoel te bevorderen zijn alle groepen gestart met het project Goed van 
Start. Dit is een project waar kinderen en leerkrachten samen afspreken hoe ze met elkaar in 
de groep omgaan. Waarden en normen staan hierbij centraal. Dit bevordert het pedagogisch 
didactische klimaat binnen de groep en in de school.  
 
Om rust in de school te creëren willen graag een paar afspraken maken: 

 8.20 uur gaat de deur open; 

 8.25 uur wordt er buiten gebeld zodat kinderen die nog spelen weten dat ze naar 
binnen moeten gaan; 

 8.30 uur gaat de zoemer in de school. De deuren van de klas gaan dicht zodat de les 
kan beginnen; 

 8.35 uur gaan de buitendeuren dicht i.v.m. de veiligheid. 

 Groep 1 t/m 4: ouders mogen mee de school in, ook de klas;  
Groep 5 t/m 8: ouders mogen mee de school in, maar nemen afscheid op de gang. 
Kinderen lopen zelf de klas in; 

 Verzoek aan ouders om buggy’s/ maxi cosi’s buiten de klas te laten i.v.m. de ruimte; 
 we willen tijdig (8.30 uur) starten. 

Waterdrinkdag 
Ook dit jaar drinken we op donderdag weer water. De kinderen nemen op deze dag een 
bidon of flesje mee met water. Water met wat fruit erin mag ook.  
 
Fruitdagen 
Denkt u er aan om uw kind op dinsdag, woensdag en donderdag fruit of groente mee te 
geven als tussendoortje. Koeken e.d. worden weer mee naar huis gegeven. 



Verkeersveiligheid  

Aan de start van dit schooljaar willen we u, kinderen en ouders, aansporen om zoveel 

mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Wij zijn tenslotte een sportbasisschool! 

De buren van onze school ondervinden veel hinder van geparkeerde auto’s (ook voor de 

uitritten) tijdens de wegbreng/ophaalmomenten. Parkeert u daarom alleen in de 

parkeervakken. 

Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de 
verkeersveiligheid. 
 
Gymkleding 
De groepen 3 t/m 5 gymmen op dinsdag en de groepen 6 t/m 8 op donderdag. De kinderen 
moeten dan gymkleding dragen. Ook schoenen zijn verplicht. Een keer vergeten is geen 
probleem, maar gebeurt dit vaker dan kan uw kind niet mee doen met de les en maakt het in 
een andere groep vervangend werk. De groepen 6 t/m 8 gaan met de fiets naar de gym. 
  
Nationale Sportweek 
Net als vorig jaar gaan we op woensdag 13 september weer met onze sportkleding naar 
school in het kader van de nationale sportweek. 
De flyer staat onderaan deze de nieuwsbrief! 
  
Leuk als jij ook je sportkleding aan doet. 

Informatieavond 
Donderdag 14 september houden wij in alle groepen een informatieavond. Tijdens deze 
avond hoort u van de leerkracht(en) wat uw kind dit schooljaar allemaal kan verwachten. 
Naast specifieke zaken uit de groep zal in de algemene ronde informatie worden gegeven 
over de vernieuwingen binnen school. 

Uw aanwezigheid op deze avond vinden wij erg belangrijk. U krijgt deze avond veel 
informatie die ook voor u van belang is. Daarom nodigen we u van harte uit deze avond 
aanwezig te zijn bij de informatierondes in de klassen, maar ook bij de algemene ronde. In 
de verdeling van de rondes hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met 
broertje(s) en/of zusje(s) in andere groepen, maar het is niet te voorkomen dat dit voor een 
aantal van u toch samenvalt. Het is dan aan u bij welke groep u aansluit. 

Vanaf 18.45 uur staan de koffie en thee voor u klaar! 

19.00 tot 19.40 uur: ronde 1, voor de groepen: 1/2, 5, en 8 

19.45 tot 20.10 uur: ronde 2, algemene ronde voor alle ouders in de hal  

20.15 tot 21.00 uur: ronde 3, voor de groepen: 3, 4, 4/5, 6 en 7 

 

 



Even voorstellen 

Mijn naam is Nathalie Helmes. Ik ben 24 jaar en bijna drie jaar werkzaam 

binnen Zonnekinderen. Naast het werken bij Zonnekinderen heb ik ook al 

een aantal jaar ervaring op mogen doen binnen het onderwijs.  

Buiten werktijd ben ik vaak te vinden bij mijn paard. Naast mijn paard is de 

muziek ook een van mijn grootste passies. Geregeld ben ik dan ook te 

vinden op het podium met mijn band!  

Vanaf 28 augustus zal ik van maandag t/m vrijdag werkzaam zijn binnen 

IKC Het Startblok als leidster van de peuterspeelzaal, samen met Inge 

Willemsen.  

Ik ben erg enthousiast en kijk enorm uit naar deze uitdaging!  

Snel hoop ik persoonlijk kennis te kunnen maken met jullie, en ik kijk uit 

naar een fijne samenwerking.  

Tot snel, groetjes Nathalie  

 
Agenda  
Donderdag     7 september  Cultuurdag   
Maandag    11 september  Vriendschapsweek  
Dinsdag   12 september  Kidsteamoverleg  
Woensdag 13 september  Kom in je sportkleding naar school-dag 

Donderdag  14 september  Nieuwsbrief nr. 2 

     Informatieavond 
 
 
 
 

 

 

 

 


