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AGENDA april  
  
  

Vr 30 maart Goede vrijdag iedereen vrij 

APRIL  

Ma 02 2e Paasdag iedereen vrij 

Di 03 Cursus Omgaan met pubers met stichting Aan Zet van 09.00 tot 11.00 uur 

Wo 04 High Breakfast met Stichting Aan Zet met als onderwerp de geboorte. 

Een multiculturele bijeenkomst voor ouders. 08.30 tot 11.30 uur 

Do 05 Schoolfotograaf   

Verkeersexamen groepen 7 

Vr 06 Schoolfotograaf 

KOFFIE 

   

Ma 09 Dansles i.v.m. Koningsspelen 

Afval The Game les voor groepen 6 

KOFFIE 

Di 10 Dansles i.v.m. Koningsspelen 

Cursus Omgaan met pubers 

Wo 11   

Do 12  

Vr 13 Lentekriebel: bezoek aan N.M.E. centrum door groepen 4 

KOFFIE 

  

Ma 16 KOFFIE 

Di 17 CITO eindtoets groepen 8 

Cursus Omgaan met pubers 

Wo 18  CITO eindtoets groepen 8 

Studio Pluis voor groep 5a 

Do 19 CITO Eindtoets groepen 8 

Einde levering Fruit 

Vr 20 Koningsspelen  

  

Ma 23 KOFFIE 

Di 24 Theatervoorstelling Oorlogswinter groepen 6 en 8  

Cursus Omgaan met pubers  

Wo 25 Studio Pluis voor groep 5a 

Afsluiting Afval the Game 

Do 26  

Vr 27 KONINGSDAG 

Start meivakantie t/m 13 mei. 
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VOORWOORD:  
 

Wat een drukte op het Startblok! 

 

De maand maart: 

 

- Heel veel extra activiteiten (bibliotheek, theater, thema’s, Fiepbus). 

- Veel zieken onder het personeel en leerlingen (griepgolf). 

- Werkweek groepen 8 (weer prima georganiseerd!). 

- Stembureau / stemmen groepen 7 en 8 / verkiezingskrant (redactie 8 Startblok leerlingen). 

 

En dan in de maand april: 

 

- Bezoeken aan het theater. 

- Koningsspelen.  

- Schoolfotograaf. 

- Bezoeken aan NME centrum en Studio Pluis. 

- Afval the Game. 

- Ouderbijeenkomsten 

 

Het wordt in onderwijsland steeds duidelijker, dat niet alleen taal en rekenen ertoe doen, maar 

dat ook kennis van de wereld een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van uw kind. Op het 

Startblok proberen we door middel van extra activiteiten en de uitstapjes dat voor elkaar te 

krijgen (heeft u zelf ook al de Rotterdam pas?). 

 

Het zal u duidelijk zijn, dat we dus veel van ons personeel vragen. U ondersteunt ons, maar vooral 

ook uw kind als u thuis de nodige aandacht heeft voor het school nieuws van de dag, het 

huiswerk, berichten PARRO, schoolsportactiviteiten enz. Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht. 

 

Graag uw aandacht voor de uitleg met betrekking tot de schoolfotograaf. Alles wordt anders! 

 

Verder gaan we als school aan de slag met de sloop van een groot aantal flats in Nieuwland. Heb u 

nieuws omtrent een eventuele verhuizing, laat ons dat dan in een vroeg stadium weten. 

 

Tot slot. In Nieuwland is de recyclewinkel geopend. Helpt u ook mee door “grondstoffen” in te 

zamelen en weg te brengen, zodat we het Jannie Dekker Fonds verder vullen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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PARRO 

Alle ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben nu minimaal 1 account op Parro. U kunt ook 

een 2e account aanvragen, zodat beide ouders/verzorgers alle info binnen krijgen. Informatie bij 

onze gastvrouwen Ikram en Samira. Ook nieuwe ouders kunnen langs komen bij deze dames. De 

code voor Klasbord krijgt u bij de leerkracht van uw kind. 

STICHTING JANNIE DEKKER FONDS 

 
Het fonds heeft een nummer bij de Kamer van Koophandel: 70672016 

Het bankrekeningnummer bij de ING is: NL75 INGB 0008 1428 87 

 

In februari hebben we het geld gestort, dat de leerlingen bij elkaar hebben gebracht rondom de 

geboortedag van juf Jannie. Ook zijn alle collega’s aangeschreven. Op dit moment hebben we 

bijna € 1000,00 bij elkaar gespaard. Een mooi begin, maar we zijn nog lang niet bij ons doelbedrag.  

 

We hopen op uw hulp! 

 
  

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

 
Op donderdag 5 en vrijdag 6 april komt de schoolfotograaf weer langs. Via PARRO krijgt u van ons 

een bericht omtrent de achterkant van de foto. 

 

De verwerking van de foto’s verloopt vanaf dit schooljaar digitaal. U krijgt een code om in te 

loggen bij de schoolfotograaf. U ziet dan alle foto’s, die van uw kind gemaakt zijn inclusief de 

groepsfoto. U heeft veel meer keuzemogelijkheden en u kunt uw bestelling dus aanpassen naar 

eigen wens. U betaalt ook digitaal. U ontvangt de foto’s per post thuis. 

 

Deze digitale verwerking ontlast de schoolorganisatie ontzettend. Geen lange rijen meer van 

ouders, die foto’s willen bekijken en daarna kopen. Er is geen wisselgeld meer nodig en de school 

heeft geen grote sommen geld in kas. 

 

Indien u hulp nodig heeft met bestellen, kunt u altijd terecht bij juffrouw Samira en juffrouw Ikram 

onze gastvrouwen. 

 

 



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

FEEST  

 
De leerlingen van de groepen 3 en 4 hebben de Fiepbus bezocht. Omdat alle Schiedamse 

basisscholen nu een Dbos (De bibliotheek op school) hebben, werd er in maart feest gevierd. De 

kinderen hebben op een leuke manier kennis gemaakt met het werk van Fiep en zijn daardoor 

extra gemotiveerd om te gaan lezen. 

 

 

 
 

 

 

PERSONEELSZAKEN 
 
De estafettestaking in het onderwijs vindt in april plaats in de provincies Brabant en Limburg. In 
mei is dan Zuidwest Nederland aan de beurt. U wordt door ons op de hoogte gehouden. 
 
Naast juffrouw Edith is ook juffrouw Debby voor langere tijd weggevallen. Wij proberen dit gemis, 
zo goed mogelijk op te vangen, maar u begrijpt dat dat soms erg lastig is. 
 
Gelukkig krijgen we extra ondersteuning van meester Gursel, die 4 dagen per week aanwezig is. 
Juffrouw Annemarie helpt op maandag en dinsdag in de bovenbouw. 
 

 
KANJERTRAINING 
 
Op 20 maart heeft een kleine groep ouders de bijeenkomst van Kanjertraining bezocht. Fijn, dat u 

er was. U ondersteunt, daarmee de keuze die wij gemaakt hebben voor Kanjertraining. De 

aanwezigen ouders werden o.a. voorgelicht over: 

- Kanjertraining in de groep. 

- Wat kan ik thuis doen? 

- Kanjertijgers in de kleine pauze op het speelplein 

Diezelfde middag zijn ook alle overblijfmoeders bij elkaar geweest.  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiinI_VlrLZAhWFLMAKHW0tD1cQjRwIBw&url=http://kinderboeken.blog.nl/besproken/2016/07/18/de-feestelijke-fiep-bus-fiep-westendorp&psig=AOvVaw1GLoaowNGwFw0xr3lORrhN&ust=1519136475134260
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN/VERKIEZINGSKRANT 

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Ook bij ons op school was een 

stembureau. En aantal groepen is op bezoek geweest bij dit stembureau. Wij proberen onze 

leerlingen op te voeden tot sociale, mondige wereldburgers. Zij kennen het belang van onze 

democratie en het belang om gebruik te maken van je stemrecht. 

Ook leerlingen uit de groepen 7 en 8 in geheel Schiedam mochten stemmen. De Kleine Ambassade 

trok rond met een pop-up stembureau langs alle scholen. Een 7-tal kinderen uit de groepen 8 

mocht mee om te helpen. Deze leerlingen vindt u ook terug in de verkiezingskrant. Als redactielid 

hebben zij meegewerkt om deze krant te maken. Wij zijn als school heel trots op deze kids.  

 

 

 

INSCHRIJVEN SPORTTOERNOOIEN EN NABLOKKEN 

Op de hoogte blijven van allerlei sportieve en culturele activiteiten? Volg Sport & Cultuur @ Obs 

Het Startblok via Klasbord! De code is: MVM-5HZ.  

Het inschrijven voor sportieve en culturele activiteiten na schooltijd gaat via onze website 

www.startblok.nl/praktische-informatie waar via de link "inschrijven sport en cultuur" de links 

naar de inschrijfformulieren voor de schoolsporttoernooien en het Na-Blokken te vinden zijn en de 

website van de Wijkschoolvereniging Nieuwland.  

SCHOOLFRUIT 

Op donderdag 19 april wordt er voor de laatste keer schoolfruit geleverd. De week daarna stappen 

we weer over naar ons vaste schema met op dinsdag en donderdag een fruithap voor de kleine 

pauze.  
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400 leerlingen Iedereen een boek cadeau! 

 

 

Onze Kanjer tijgers!  
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NACHTRUST/ONTBIJT 

 
Bij een rondje langs de kleutergroepen en de groepen 3 en 4 rond 09.00 uur ’s ochtends zie heel 

veel kinderen gapend in de klas zitten. Die leerlingen zijn zo ‘s morgens vroeg al moe en dat 

betekent, dat de aandacht voor de instructie van de leerkracht kleiner is. Zorg voor een goede en 

voldoende nachtrust van uw kind. Daarnaast is ook een volwaardig ontbijt noodzakelijk om uw 

kind te laten presteren op school. Heeft u kind slaapproblemen? Zoek hulp via onze 

gezinsspecialiste Kelly of via het Centrum Jeugd en gezin. 

 

 
 
 

AFVAL THE GAME 2018 

De groepen 6 gaan in maart weer meedoen met Afval the Game. Dit jaar is het thema “inleveren 

van kleine huishoudelijke elektrische apparaten”. Wij gaan als school dit doen bij het 

wegbrengpunt/recyclewinkel onder de gymzaal aan de Meesterstraat. Elk apparaat brengt geld op 

voor het Jannie Dekker Fonds. Gaat u alvast sparen. Gooi geen apparaten weg! 

Bijvoorbeeld: wekkerradio’s, computers, mixers, keukenapparaten, cd spelers enz. enz. 

U kunt de apparaten ook in de grijze bak in de hal van het Startblok gooien! 
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14 maart 2018 Voetbalteam groepen 5 jongens.  

Op 1 MEI  2018 komt de volgende maandinfo uit!  

 
 
Hebt u onze facebookpagina al eens bezocht? De laatste nieuwtjes met leuke foto’s worden 
op onze facebookpagina gemeld.  
https:/ /www.facebook.com/pages/Obs-Het-StartblokSchiedam/166131996876163  
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SCHOOLVOETBAL 

We hebben met 8 teams meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi. Een aantal teams is 

aangevuld met leerlingen van CON de Wereldschool. Een prima samenwerking tussen onze 

scholen. 

De jongens uit 7/8 hebben fantastisch gespeeld en mogen op woensdag 4 april in de finaleronde 

meedoen. Ook respect voor alle andere teams, die sportief en enthousiast de wedstrijden hebben 

gespeeld. 
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BSO STARTKIDS (buiten schoolse opvang) 

 

De voorjaarsvakantie zit er weer op, en we gaan het mooie weer tegemoet, alleen daar denkt 

koning winter soms nog iets anders over. 

Op de BSO zijn we gestart met het nieuwe thema eten. Elke week hebben we verschillende 

activiteiten klaar staan omtrent dit thema. Samen met de kinderen verschillende dingen bakken 

en koken maar ook bekijken wat is er nou eigenlijk gezond en wat is ongezond.  

Vrijdag 16 maart is het nationale pannenkoeken dag en hier doen wij natuurlijk weer aan mee, 

We bakken die dag samen met de kinderen pannenkoeken, deze bakken o.a. voor de 

leerkrachten van school en voor de ouders en natuurlijk voor onszelf. 

 

 

In april (22-04 t/m 28-04) zal juf Jacqueline voor een week naar Berlijn gaan, om eens een kijkje 

te nemen in de Duitse kinderopvang genaamd Kindergartencity. Dit is een uitwisselingsproject 

met onze Duitse collega’s. We gaan samen met medewerkers van de Haagse organisatie DAK hier 

na toe en zullen in koppels daar verschillende locaties bezoeken. 

Ik zal na mijn bezoek een aantal foto’s en een reisverslag voor in de maandinfo maken. 

 

Op Facebook plaatsen wij regelmatig leuke foto’s van de kinderen tijdens bijvoorbeeld een 

activiteit, eet- of feestmoment. U kunt ons volgen op Facebook door onze pagina te liken : 

www.facebook.com/KomkidsStartkids  

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons bereiken op onderstaand telefoonnummer of 

emailadres en u kunt natuurlijk altijd even langs lopen. 

  

Telefoonnummer: 06 42 61 52 87 

Email: startkids@komkids.nl 

  

http://www.facebook.com/KomkidsStartkids
mailto:startkids@komkids.nl
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2017-2018: 

ACTIVITEITENKALENDER  

Aangepast op 1 november 2017 Aanpassingen in het rood.  

Toegevoegd:  

- Afsluiting periode 1 wijkschoolvereniging 

- Techniek week 

  

  DATUM  ACTIVITEIT  BIJZONDERHEDEN  

di  05 december 2017  Sinterklaasfeest  12.00 uur vrij  

do  21 december 2017  Kerstdiner  17.30-19.00 uur  

vr  22 december 2017  12.00 uur school uit    

ma 22 januari 2018 Startblok Voorleesweek tot vr. 26 januari We starten de dag met 
voorlezen 

wo  24 januari 2018 2018 Voorleesontbijt   vervallen 

wo 31 januari Afsluiting Wijkschool vereniging 1e periode Theater Startblok 

di 20 februari 2018 Uitwijk rapport 1  

do  22 februari 2018  Rapport 1    

wo  14 maart 2018  Werkweek groepen 8 Oosterhout    

do  15 maart 2018  Werkweek groepen 8 Oosterhout    

vr  16 maart 2018   Werkweek groepen 8 Oosterhout    

do  29 maart 2018  Lente/Paasactiviteit groepen 1-4  en Peuters    

do  05 april 2018  Schoolfotograaf    

vr  06 april 2018  Schoolfotograaf  
Verkeersexamen 

  

di  17 april 2018  CITO Eindtoets groep 8    

wo  18 april 2018  CITO Eindtoets groep 8    

do  19 april 2018  CITO Eindtoets groep 8    

vr  20 april 2018  Koningsspelen  13.30 uur vrij  

ma  14 mei 2018  Start CITO Entreetoetsing    

vr 01 juni 2018 Outdoor-sportdag groepen 7  

vr  15 juni 2018  Schoolreis / Peuterfeest    

do  20 juni Opening Techniek week   

do 28 juni Afsluiting Techniek Week met inloopavond  

wo  04 juli 2018  Meesters & Juffendag groepen 1-4 en Peuters    

do  05 juli 2018  Afscheidsavond groep 8    

vr  06 juli 2017  Uitstapje groep 8    

di  10 juli  Rapport 2 mee naar huis    

    

 


