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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  
Survivalrun 

Vandaag was de survivalrun voor de groepen 5 t/m 8. In het Horsterpark liepen kinderen van 

de scholen uit Westervoort, tegen kinderen van scholen uit de gemeente Duiven. Het was  

een sportieve, gezellige dag. In de volgende nieuwsbrief vindt u een link naar de foto’s. 

 
Donderdag=Waterdag en fruitdagen 
Op donderdag drinken we water. We zijn blij om te zien dat bijna alle kinderen zich hieraan 
houden. Toch zien we nog regelmatig kinderen met pakjes drinken of bekers met andere 
dranken op school. Dit wordt dan weer meegegeven naar huis. De kinderen krijgen dan een 
beker van school om water uit te drinken. Ook zien we dat kinderen op de fruitdagen soms 
iets anders meenemen dan groente en/of fruit. Ook zij zullen dit mee naar huis krijgen. Na 
de herfstvakantie gaan we hier weer consequenter op letten. 
 
 
Gymkleding 
Fijn om te zien dat bijna iedereen zijn/haar gymkleding mee neemt op de gymdagen, dinsdag 
voor de groepen 3 t/m 5 en donderdag voor de groepen 6 t/m 8. Wel willen we u vragen om 
met name op dinsdag te letten dat u de kinderen makkelijke kleding en schoenen aan doet, 
zodat het omkleden vlot verloopt. Tip: Leer uw kinderen zelf veters strikken. 
 
 
Kiwistickers 
Ook dit jaar gaan we weer proberen om zoveel mogelijk kiwistickers te 
verzamelen, zodat we weer voor heel de school mooie ballen voor de pauze 
verdienen. In groep 4/5 hangt de poster waarop de stickers geplakt kunnen 
worden. 
Helpen jullie mee om weer 300 stickers te verzamelen? 
 

 

Schoolmail  

De klassen- en schoolmail ontvangt u via ons administratiesysteem Parnassys. Om te 

voorkomen dat de ontvangende e-mailprovider een blokkade plaatst op binnenkomende  

mail kan het helpen om het mailadres:   mailservice@email.parnassys.net  als veilige 

afzender toe te voegen.   

Wijzigt uw mailadres of uw telefoonnummer? Geeft u dit dan door via info@bshetstartblok.nl  

 

mailto:mailservice@email.parnassys.net
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Schoolfruit 
Het Startblok doet weer  mee met EU-Schoolfruit.  

Hoe werkt EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De 
school krijgt gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per week, 21 weken lang. Tijdens 
de 21 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en 
Smaaklessen. Daarna gaan we weer verder gaan met ons eigen schoolfruitbeleid. Dus 
dinsdag, woensdag en donderdag fruit of groente mee naar school. 

Zíen eten, doet eten! 
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker en 
gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen 
eten, doet eten. Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas 
lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in de 
groei nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw 
kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende smaak na 
tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief. 

                           

Waarom EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!                        

 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen 
genoeg groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is 
gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en 
groente eten op school. 

 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, kiezen 
thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% van 
de ouders vindt schoolfruit prettig. 

 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het schoolfruitbeleid uit 
te leggen. 

 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. 
Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar bijvoorbeeld ook voor 
een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels. 

 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen en 
over de verschillende soorten fruit en groente. 

 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven 
kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. 
Als kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen 
om minder te snoepen en snacken. 

 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt gegeten: 
zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren 
makkelijker. 

 
Net als vorig jaar zal dit fruit extra zijn en dus op andere momenten van de dag worden 
aangeboden aan de kinderen.  
Team Sportbasisschool Het Startblok 



Bericht van Zonnekinderen 
 

 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Langs deze weg wil ik u informeren dat Nathalie Helmes, pedagogisch medewerkster van de 
peutergroep van IKC het Startblok m.i.v. 1 november a.s. deze locatie gaat verlaten. Vanaf 
dat moment zal Nathalie als pedagogisch medewerkster op IKC de Tamboerijn in Zevenaar 
gaan werken.  
Nathalie zal op de peutergroep vervangen worden door Janou Schenning. Janou is 
momenteel werkzaam op de Kleine Wereld in Zevenaar en zij is voor het team en voor onze 
organisatie dus geen onbekende.  
Vanzelfsprekend willen wij de kinderen en u in gelegenheid stellen om afscheid van Nathalie 
te nemen. Dit kan op donderdag 26 oktober a.s. vanaf 11.00 tot 12.00 uur op de 
peutergroep van IKC Het Startblok. 
Wij wensen Nathalie veel succes toe op haar nieuwe locatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jef Lintsen 
Manager locaties Zonnekinderen 
 

Nieuwkomers op school   

Sinds de  start van dit schooljaar zijn de volgende leerlingen bij ons op school gekomen:  

In groep 1/2a: Lynn Schoo en Teun Jansen 

In groep 1/2b: Max Audish, Max Derksen, Micky van Londen, Kyano Timmermans en  

                           Hadi Malik 

In groep 1/2c: Jayla Jansen 

In groep 4:  Chayenne Kisna en Oscar Nijkamp 

In groep 6:  Iesh Doorga 

In groep 7:  Ciara Kisna en Ciara Strating 

Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Sportbasisschool Het Startblok!     

 
Agenda  
Maandag  23 oktober  Weer naar school   
Donderdag     2 november  Nieuwsbrief nr. 5 

      


