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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok  

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

Grote Rekendag woensdag 16 mei 
Zoals eerder gemeld, is 16 mei weer de Grote Rekendag op Het Startblok. 
Doel is om de kinderen op een andere, meer concrete manier bezig te laten zijn met het vak 
rekenen. Zo ontdekken ze dat de omgeving aanleiding geeft om rekenen/wiskunde te 
gebruiken en dat rekenen dus niet alleen "sommen maken" is.  
 
Het thema is deze keer: "De school als pakhuis". 
 
De opening gebeurt in de groepen. We willen u vragen uw kind deze dag een doos mee te 
geven naar school. Van verhuisdoos tot tandpasta doosje: allemaal prima! Wat we hiermee 
gaan doen? Dat verklappen we nog niet. De dozen gaan na deze dag (indien niet gesneuveld) 
weer mee terug naar huis, zodat de school niet letterlijk een pakhuis wordt. 
 
We hopen op een leuke, leerzame ochtend! 
 
 

Schoolfotograaf 
Vrijdag 6 april was de fotograaf op school. De dag is prima verlopen. Binnenkort krijgt u de 
kaartjes met de inlogcodes. Voor de kinderen die op deze dag ziek waren komt de fotograaf 
nog een keer terug en wel op donderdag 26 april.  
De ouders van de kinderen die dit betreft hebben hierover een mail gehad. 
 
 
Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 hebben het verkeersexamen gedaan. Op 5 april het theoriedeel en 
gisteren het praktijkdeel. De kinderen konden vooraf zelf met hun ouders de route voor het 
praktijkdeel oefenen. 
En met succes, alle kinderen zijn voor het praktijkdeel geslaagd, gefeliciteerd! 
 
 

Agenda  
Vrijdag 13 april Entreetoets groep 7 
Maandag 16 april Entreetoets groep 7 
Dinsdag 17 april Entreetoets groep 7 
                           Centrale eindtoets groepen 8 

                      18.00 uur: Starbloktheater groep 1/2b, 4 en 6 
Woensdag  18 april Entreetoets groep 7 
                           Centrale eindtoets groepen 8 
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Donderdag  19 april Entreetoets groep 7                           Centrale 
eindtoets groepen 8 

Vrijdag   6 april Koningsspelen 
Donderdag 26 april 2e ronde schoolfotograaf 
                  Nieuwsbrief nr. 16  
Vrijdag  27 april Koningsdag, start meivakantie 
 
Prikbord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

                      
 

 

 

 

GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis! 

GGD geeft korting op consult voor reisvaccinaties 
 
GGD Gelderland-Midden wil u en uw kinderen bewust maken van de 

gezondheidsrisico's tijdens uw reis. Daarom organiseren wij een speciale dag over 

reisvaccinaties zaterdag 26 mei van 09.00-15.00 uur. GGD’en werken samen om u zo 

volledig mogelijk te adviseren over uw gezondheid op reis. Persoonlijke aandacht, ook 

voor reizigers met medische klachten, vinden wij belangrijk. Onze gecertificeerde 

reisadviseurs geven u advies op maat. 
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We weten dat veel mensen nog altijd ongevaccineerd op reis gaan. Uit onderzoek blijkt dat 

de helft van de Nederlanders onbeschermd op reis gaat naar landen als Egypte, Turkije of 

Kroatië.  

Ook reizigers die een lange reis gaan maken of bijvoorbeeld op stage gaan naar de 

Afrikaanse westkust of Azië zijn zich niet altijd bewust van de risico´s. Daarom attenderen we 

u op deze speciale dag met korting op het consult voor reisvaccinaties.  

 

GGD Gelderland-Midden opent haar deuren zaterdag 26 mei van 9.00 tot 15.00 uur aan de 
Eusebiusbuitensingel 43 te Arnhem.  
 
 
Per persoon betaalt u voor een consult geen    € 21,50 maar €   7,50  
Gezinnen (vanaf 4 personen) betalen voor een consult geen  € 49,00 maar € 25,00   
              Dit is exclusief de kosten voor de vaccinaties. 
 
 
Meer informatie 
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar: 088 355 51 00  
Op de website www.vggm.nl/reizen vindt u meer informatie.  
 
GGD Reisvaccinaties: daar kunt u mee op reis! 
 

 
 
 

  

http://www.vggm.nl/reizen

