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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  

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

 

Kidsteam 

Met het Kidsteam hebben we het over het (snel) stil maken in de klas of gym rij. Met het 

stilteteken dus. Dat houdt in dat als jouw juf/meester het stilteteken maakt het dan snel stil 

moet zijn. Bij ons in de klas doet de juf dat binnen 5 seconden. Als het dan op tijd stil is krijgt 

de klas een punt. Als het niet op tijd stil is dan krijgt de juf een punt. En als aan het einde van 

de dag de klas de meeste punten heeft, krijgen we een beloning! 

Mauri, groep 7. 

Uit elke klas is er één iemand die bij het kidsteam zit. Samen met juf Manon gaan we kijken 

welke dingen we kunnen verbeteren in de hele school. We luisteren beter als de meester of 

juf de hand omhoog doet, ook bij de gymmeester. Anders hebben we minder tijd om te 

gymmen. We bespreken dingen die goed gaan, bijvoorbeeld buitenspelen. Als de juffen en 

meesters aan het uitleggen zijn dan zijn we al goed stil en kunnen dan goed luisteren naar de 

uitleg. Je krijgt een blaadje mee waarop staat wat er goed gaat en dan moeten we dingen 

opschrijven en dan gaan we een verbeteringszin doen. Dat is een afspraak of regel die beter 

kan. Dan schrijven we allemaal iets op en dat bespreken we. Dat mag je in je eigen klas 

vertellen. Ik vind het leuk om bij het kidsteam te zitten, omdat je dan samen met anderen 

mag overleggen en kijken wat er goed gaat en kijken wat verbeterd kan worden. En dat is 

erg leuk! 

Robin, groep 5 

 

Sinterklaas 
Op dinsdag 5 december vieren we zoals u weet het sinterklaasfeest op school. De kinderen 
gaan die dag niet gymmen.  
Op woensdag 6 december is er een vrije inloop tot 9.30 uur. Dan mogen de kinderen een 
uurtje later beginnen, maar het hoeft niet. De leerkrachten zijn gewoon vanaf 8.30 uur in  
de klas. De kinderen mogen een cadeautje dat ze hebben gekregen van de sint, meebrengen 
om te laten zien in de klas. 

 

 

 

 



School Schaaktoernooi 

Op zaterdag 9 december organiseert Creon i.s.m. met de schaakvereniging weer het 

jaarlijkse schaaktoernooi voor leerlingen van de basisscholen. Het toernooi wordt gehouden 

in de Nieuwhof van 12.00-17.00uur. Deelname is gratis. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 

die kunnen schaken en mee willen doen, kunnen zich tot morgen 1 december opgeven bij 

hun eigen leerkracht. Ook bij dit toernooi geldt natuurlijk opgeven is meedoen. 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

Ik ben Brian Hogeweide, 25 jaar en woon in Silvolde. Ik 

heb een aantal jaren geleden de opleiding Sport en 

Bewegingsagogiek aan het Graafschap College afgerond. 

Na het afronden van de opleiding heb ik verschillende 

deeltijdbanen gehad. De eerste periode heb ik invalwerk 

gedaan als onderwijsondersteuner binnen het speciaal 

onderwijs. Daarna heb ik bij verschillende zwembaden 

gewerkt.  

Vanaf 1 december 2017 treed ik in dienst bij Zonnekinderen als sportcoach. Samen met 

Justin word ik verantwoordelijk voor de locaties in Westervoort, Duiven, Groessen en Loo.  

Mijn hobby's zijn natuurlijk sporten. Ik voetbal zelf bij A.Z.S.V. in Aalten. In de zomer vind ik 

het leuk om met mijn vrienden een balletje te slaan op de tennisbaan. Tijdens de winter ga ik 

vaak een week op wintersport om heerlijk te skiën.  

Afgelopen jaren ben ik ook jeugdtrainer geweest bij de voetbal. Na een aantal jaren bij 

verschillende amateurclubs trainer geweest te zijn van verschillende leeftijdscategorieën 

ben ik sinds 2015 werkzaam als jeugdtrainer bij b.v.o. De Graafschap.  

Ik heb erg veel zin om met mijn nieuwe functie te starten. Ik kijk uit naar een leuke, leerzame 

en fijne samenwerking! 

Groeten, 

Brian Hogeweide 

 



Herdertjestocht – een verhaal voor iedereen 

Het is avond, donker en koud. Toch zijn er buiten opgewekte 

kinderstemmen te horen. Een stoet trekt voorbij. Alle kinderen zijn 

verkleed. Het lijken wel herders, schapen en engelen... Wat doen die nu 

buiten op dit avonduur? 

Mis het niet! Op vrijdagavond 15 december 2017 organiseert de 

protestantse gemeente Westervoort voor de derde keer een 

herdertjestocht. Het lijkt op een speurtocht en gaat door een klein stukje 

van het dorp, waarbij je het verhaal van kerst niet alleen hoort, maar 

vooral beleeft! 

Iedereen is welkom. De start is vanaf de kerstmarkt op 15 december, ieder half uur van 

18.00– 19.30 uur. Alle kinderen mogen verkleed komen als herder, schaap of engel. 

 

Aanmelding Sacrament Vormsel 

Binnenkort start de parochie met de voorbereidingen van het Heilig Vormsel. De kinderen 

van de parochies Heilige Vier Evangelisten en Sint Willibrordus doen de voorbereidingen 

samen. De uitnodigingsbrieven zijn op alle basisscholen meegegeven aan kinderen van groep 

8 die dit schooljaar in aanmerking komen om het Heilig Vormsel te ontvangen. Wil je 

gevormd worden? Praat er dan over met je ouders en meld je uiterlijk 1 december a.s. aan 

via het centraal secretariaat (secretariaat@rkliemers.nl ) of middels het aanmeldformulier 

dat te vinden is op: http://www.sint-willibrordusparochie.nl  

 
Agenda  
Dinsdag   5 december  Sinterklaasviering 
Woensdag   6 december  Vrije inloop tot 9.30 uur 
                                        Speelgoedochtend groep 1 t/m 4 
Zaterdag    9 december  School Schaaktoernooi 
Donderdag  14 december   Nieuwsbrief nr. 8 
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