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We zijn nu ook te volgen via Facebook sportbasisschool Het Startblok  

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

Spelregels voor het maken van foto’s en video’s  
Op school worden ook door ouders weleens foto’s en/of video’s gemaakt tijdens een viering 
of een activiteit. Geregeld worden deze beelden online geplaatst, bijvoorbeeld op 
Facebook.   
Foto's en video's van leerlingen zijn persoonsgegevens, daarom gelden er vanuit de 
privacywetgeving eisen voor het gebruik van beeldmateriaal. 
Hierbij hanteren wij de volgende spelregels: 
 

 Wees terughoudend met het maken van foto’s en video’s.  

 Maak foto’s en video’s alleen voor eigen gebruik.  

 Zet geen foto’s en video’s op publiekelijk toegankelijke websites of social media.  

 Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.  

 Maak een close-up alleen van je eigen kind.  

 Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat. 
 
We hopen dat u deze regels in acht wilt nemen. 
      

 
Ouderbijdrage 
In december kreeg u namens de ouderraad een brief voor het overmaken van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Inmiddels heeft ongeveer 30 % van u dit gedaan. Daarom aan alle andere 
ouders een vriendelijk, doch dringend verzoek dit alsnog te doen. 
Deze bijdrage bedraagt:  
              1 kind    € 16,-  
  2 kinderen  € 27,-  
  3 kinderen en meer  € 36,-  
U kunt de bijdrage storten op rekening: NL 44 SNSB 0810 9460 41  
Ten name van : Ouderraad Het Startblok Onder vermelding van de voor- en achternaam en 
de groep van het oudste kind. 
Als uw financiële situatie het niet toestaat om de ouderbijdrage zelf te betalen kunt u een 
beroep doen op Stichting Leergeld. Neem in dit geval contact op met Monique Kampman 
directeur van Sport IKC Het Startblok. 
 
 
 
 
 



 
Project ‘Magisch Mooie Middeleeuwen’ 
Van 12 maart tot 13 april werken aan het thema ‘Middeleeuwen’. In verband hiermee 
worden de data voor het Startbloktheater, zoals die in de kalender staan, verschoven naar: 
 Dinsdag 10 april:   groep 1/2a, 3, 5 en 8a 
 Donderdag 12 april:   groep 1/2c, 4/5, en 7  

Dinsdag 17 april:  groep 1/2b, 4, 6 en 8b 
Zet u dit vast in uw agenda? U krijgt vooraf nog een uitnodoging. 
Kunt u op wat voor manier dan ook een bijdrage leveren aan dit project, meldt dit dan bij de 
leerkracht van uw kind. Meer informatie volgt binnenkort. 
 
  
Sponsorloop 
Begin maart gaan we met de hele school een sponsorloop houden voor het goede doel. 
Dit jaar hebben we gekozen om een sponsorloop te houden voor KWF en de Maarten van 
der Weijden Foundation. 
Meester Niels gaat 18 maart de marathon lopen in Utrecht voor KWF en de vader van Kevin 
en Joyce Bosman (gr.6 en gr.7) gaat in augustus samen met Maarten van der Weijden de 11 
stedenzwemtocht zwemmen. 
Voor meer informatie: 

https://utrecht.teamkwf.nl/nielsroseboom 
http://maartenvanderweijdenfoundation.nl/ 

Na de vakantie volgt meer informatie over de datum en krijgen de kinderen het sponsor-
verzamelformulier mee. 
 

 
Tosti’s bakken 
Op vrijdag mogen de kinderen van de bovenbouwgroepen tussen de middag tosti’s bakken. 
Omdat de rij bij de tostiapparaten nogal lang wordt en er daardoor weinig tijd overblijft om 
buiten te spelen gaan we dit na de voorjaarsvakantie verdelen in twee groepen.  
Op de oneven weken zijn dat de groepen 5 en 7. Op de even weken zijn de groepen 6, 8a en 
8b aan de beurt. 
 
 
10 minutengesprekken 
Op maandag 5 en donderdag 8 maart zijn er 10 minutengesprekken voor groep 1 t/m 7. Als u 
op een van deze avonden echt niet kunt, mag u dit aangeven bij de leerkracht op per mail: 
info@sportikc-hetstartblok.nl  
Doet u dit uiterlijk vrijdag 23 februari, dan kunnen we hier in de planning rekening mee 
houden. 
 
Kamp groep 8 
Van 19 t/m 22 juni gaan de groepen 8 op kamp. Meer informatie hierover krijgen de 
kinderen morgen mee naar huis. 
 
 

https://utrecht.teamkwf.nl/nielsroseboom
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Informatie van de GGD 
Welkom bij de jeugdgezondheidszorg 
De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien 
van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, 
op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een 
doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

Standaard onderzoeken 
Op de basisschool krijgen kinderen twee standaard onderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en 
rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en 
ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd 
gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis voorafgaand 
aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u 
vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind. 

Spreekuren 
Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor 
het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak 
maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid 
(gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. 
Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, 
zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit 
(als het kind iets ouder is). 

Nog vragen of een afspraak maken: 

·  http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid 

. Stuur een email naar: ggd@vggm.nl 

·  Of bel ons op werkdagen tussen 9.00-12.00 en 13.00 en 17.00. Tel: 088-3556000.  

 

Het JGZ-team,  

Doktersassistent, Jeugdverpleegkundige en Jeugdarts 

 
 
Tips van de GGD over slapen 
Wist u dat: 
Kinderen door slaaptekort concentratieproblemen kunnen krijgen, maar ook juist drukker 
kunnen zijn? 
Kinderen door het licht van tv/tablet/laptop slechter kunnen slapen? 
Er een verschil is tussen nachtmerries en nachtangst? 
Er in thee ook cafeïne zit en dit dus invloed kan hebben op het slapen? 
Kinderen groeien in hun slaap, en dat ook het immuunsysteem versterkt door slaap? 
Er ook een medische oorzaak kan zijn voor slaapproblemen?  
Melatonine (een lichaamseigen stof om in slaap te komen) vrij verkrijgbaar is maar dat het 
afgeraden wordt het zonder doktersadvies te gebruiken? 
Een van de tekenen dat uw kind genoeg slaap krijgt, is dat het binnen een half uur na wakker 

http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid
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worden, zin heeft in ontbijt?  
Een nachtlampje het best rood licht kan afgeven om zo weinig mogelijk invloed op het 
slapen te hebben? 

Wilt u meer weten of heeft u zorgen over het slapen van uw kind, kijk dan in onze folder of 
maak een afspraak op het spreekuur . 
 

 

 
 
 
Agenda  
Vrijdag     9 februari  Carnaval 
                                          14.45 uur: Start voorjaarsvakantie 
Maandag 19 februari  Weer naar school 
woensdag 21 februari  Hoofdluiscontrole 
Woensdag 28 februari  Rapport mee met groep 1 t/m 7 
Donderdag    1 maart  Nieuwsbrief nr. 12  
 
 
 

 

http://www.vggm.nl/ufc/file2/hgm_internet_sites/unknown/c945f7354c0a347ec2262ecbbbd74544/pu/Slapen___Lekker_slapen_BO.pdf
http://www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid/wat_doet_de_jgz_4-18_jaar_

