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

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

 
Verkeersexamen 
Op woensdag 10 april zal het praktijk-verkeersexamen voor de kinderen van groep 7 
plaatsvinden.  

We starten om 9.00 uur vanaf school; de kinderen vertrekken één voor één en zullen de 
examenroute door Westervoort per fiets afleggen. We verwachten rond 12.00 uur klaar te 
zijn. De af te leggen route ontvangt u binnenkort, zodat u deze met uw kind kunt oefenen. 

Het theorie-verkeersexamen is gepland op donderdag 4 april 2018. 

Het verkeersexamen wordt georganiseerd door de Westervoortse basisscholen in 
samenwerking met de gemeente en de verkeersouders. 

Om het examen goed te kunnen laten verlopen, hebben we de hulp nodig van 
enkele ouders/verzorgers, die een controlepost willen bemannen.  

U kunt zich direct bij ons opgeven, dit kan met een appje of telefonisch. 

Onze school heeft 3 controleposten te bemannen, het liefst zouden wij hiervoor 6 ouders 
willen inschakelen (2 per post). Uw medewerking wordt bijzonder op prijs gesteld.  

Natuurlijk is het belangrijk dat uw kind aan het examen deelneemt op een veilige fiets. 
Daarom is er op dinsdag 2 april een fietsveiligheidskeuring op school.  

Deze keuring zal worden uitgevoerd door de plaatselijke fietsenmakers in samenwerking 
met de verkeersouders. Het accent zal bij deze keuring uiteraard liggen op de veiligheid 
(remmen, banden, verlichting, enz.) Mocht de fiets afgekeurd worden dan kunt u dit 
eventueel laten repareren bij Reering. Anders kan uw kind niet deelnemen aan het praktisch 
verkeersexamen. 

We willen er voor de kinderen een leuke en leerzame ochtend van maken en hopen dan ook 
op voldoende vrijwilligers. 

Nadere informatie (tijdstip etc.) ontvangt u van ons voor het examen. Wat er precies van u 
verwacht wordt vertellen we op de dag van het examen.  

 

Met vriendelijke groet, 
Franca en Naida 
Verkeersouders Sport IKC Het Startblok 
contactgegevens: 06-13376034 

 



Schoolsportvereniging 
Voor de groepen 1 t/m 4 is de laatste sportactiviteit gepland op 17 april, de groepen 5 t/m 8 
gaan door tot 7 mei. 
 
 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 17 mei komt de schoolfotograaf.  Zet u deze datum alvast in uw agenda? 
We hebben dit jaar voor een andere fotograaf gekozen, namelijk Photo l’ecole uit Deventer. 
Meer informatie krijgt u later. 
 
 
Agenda   
Vrijdag 29 maart  Tafeltennistoernooi 
Dinsdag    2 april  Fietscontrole groep 7 
Woensdag    3 april  2e ronde ouderpanelgesprekken 
Donderdag   4 april   Verkeersexamen theorie groep 7 
Vrijdag    5 april  Kidsteamoverleg 
Maandag   8 april  Entreetoets groep 7 
Dinsdag    9 april  Entreetoets groep 7 
Woensdag 10 april  Verkeersexamen praktijk groep 7 

                          Schoolvoetbaltoernooi 
Donderdag  11 april  Nieuwsbrief nr. 16     
 
Prikbord     
 
 
 


