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

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

 
Paaslunch 
Donderdag 18 april vierden wij het Paasfeest. De kinderen kregen ’s ochtends in de klas het 
paasverhaal te horen. ’s Middags heeft de ouderraad voor ons een paaslunchbuffet 
verzorgd. Heel de ochtend waren zij druk in de weer met alles te klaar maken. Hartelijk 
bedankt hiervoor. Het was heerlijk! 

    
 
 
Centrale eindtoets  
Op 16 en 17 april hebben de kinderen van de groepen 8 de Centrale eindtoets van  
Cito gemaakt. Het waren drie spannende dagen. Dinsdag- en woensdagochtend hebben de 
kinderen 12 onderdelen gemaakt, waaronder rekenen, taal en studievaardigheden.  
De toets is goed gemaakt en uitslag is deze week al met de kinderen mee naar huis gegaan.  
  
  
Entreetoets  
De kinderen van groep 7 hebben voor de vakantie de Entreetoets van Cito gemaakt. Deze 
was verdeeld over meerdere ochtenden. Er is hard gewerkt, de toetsen zijn opgestuurd en 
we wachten vol spanning op de resultaten.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Parro 
Bijna alle ouders hebben inmiddels de app/site geïnstalleerd van Parro. Ouders die dit nog 
niet hebben gedaan, kregen vandaag een nieuwe activatiecode gemaild. 
Het is erg belangrijk dat u dit allemaal doet, anders loopt u wellicht belangrijke informatie 
mis. 
Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com    
Zoek ‘Parro’ op in de Apple App Store of Google play store op je telefoon en/of tablet. Voor 
computer of Windows Phone: Ga naar https://talk.parro.com   
 
Privacy voorkeur 
Sinds afgelopen maandag delen wij alléén nog maar beeldmateriaal op Parro van kinderen 
waarvan ouders (via Parro) actief toestemming hebben gegeven!! Het zou erg fijn zijn 
wanneer u toestemming verleent, zodat het haalbaar en leuk blijft om beeldmateriaal met 
jullie te kunnen delen. We gaan ervan uit dat u discreet met het beeldmateriaal omgaat en 
dat we Parro als een veilige en vertrouwde online omgeving kunnen gebruiken. Ook als u 
geen toestemming geeft, willen we dat graag weten (u kunt ook "nee" kiezen). Mocht u uw 
privacy voorkeur nog niet hebben aangegeven, willen wij u vragen dit zo snel mogelijk te 
doen: 

-klik op "groep"  
-klik op de bolletjes/puntjes 
-klik "mijn profiel"  
-klik op "mijn kinderen"  
-klik op de bolletjes/puntjes  
-klik op "privacy voorkeur" – selecteer uw keuze  
-klik op "opslaan"  

Hartelijk bedankt!! 👍  
 
 
Startbloktheater 
1x per jaar bereiden drie of vier groepen samen een voorstelling voor. Deze voorstellingen 
worden ’s avonds gegeven van 18.00-19.30 uur in week 24. Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom om bij deze theatervoorstellingen aanwezig te zijn. U krijgt hiervoor volgende 
week een uitnodiging.  
 

 
 
 
 
 
Agenda   
Vrijdag  17 mei   Schoolfotograaf      
Donderdag  23 mei   Nieuwsbrief nr. 18 
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