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AGENDA MEI  
  
  

Ma 14 KOFFIE 

Di 15 Start Entree Toetsen groepen 7 

Wo 16  

Do 17 Bezoek Archeon groepen 3 en 4 

Vr 18 KOFFIE 

   

Ma 21 2e Pinksterdag vrij 

Di 22  

Wo 23  Voetbaltoernooi groepen 3 en 4 bij HBSS (2 teams) 

Do 24  

Vr 25 KOFFIE 

  

Ma 28 KOFFIE 

Di 29  

Wo 30   

Do 31  

Vr 01 juni KOFFIE 

  

 

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. 
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VOORWOORD:  
 

De lente is begonnen! 

 

En dat merk je op ons schoolplein. Vooral na schooltijd blijven veel kinderen en 

ouders hangen op het zonnige plein. Gelukkig is ook de Betrokken Spartaan 3x per 

week aanwezig om de kinderen te helpen met spelen. Houden we het plein samen 

schoon? 

 

Voor de 8ste groepers is de CITO- eindtoets al weer achter de rug. De groepen 7 

doen deze maand hun Entreetoets.  

 

Ook in april waren er weer veel activiteiten: 

 

- De groepen 6 hebben hard gewerkt aan Afval the Game. Zij eindigden net niet in de 

top 3. Ze hebben veel geleerd over het milieu en afval.  

- De groepen 3 en 4 gaan op 17 mei een dag naar het Archeon in Alphen aan de Rijn. 

Zij sluiten het project Ridders en Jonkvrouwen af met dit uitstapje.  

- In april hebben de kleuters en de groepen 6 en 8 een voorstelling bezocht in het 

Wennekerpand. 

- De kleuters waren druk bezig met het thema theater. Wat een mooie voorstelling!! 

- Alle groepen kregen dansles i.v.m. de Koningsspelen. 

 

U ziet, dat we via allerlei activiteiten de kinderen kennis laten maken met de wereld 

om ons heen. 

 

Tenslotte waren de Koningsspelen weer een groot succes, mede dankzij het mooie 

weer. Hulde voor de organisatoren en dank aan alle helpers. 

 

Tot slot. De schoolreis van 15 juni is verschoven naar maandag 2 juli. Dit in 

verband met de start van het Suikerfeest op 15 juni. Zet u het in uw agenda? Het 

Peuterfeest wordt op 22 juni i.p.v. 15 juni gehouden. 

 

Op naar de zomer! We wensen iedereen een mooie meivakantie! 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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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 
 

  

DE SCHOOLFOTOGRAAF 

Misschien goed om te weten dat ouders bij 

Hoogstraten altijd de inlogcode kunnen opvragen. De 

inloggegevens zijn hoofdlettergevoelig. De ouders 

kunnen de foto’s bekijken en bestellen op de website 

www.hoogstratenfotografie.nl.   

 

De foto’s worden 9 maanden na opname op school automatisch en definitief 

verwijderd. Bestellen van foto’s is dan niet meer mogelijk.  

 
 

 

 

 

Theater aan de Schie? Nee, …….. het Startbloktheater! 

http://www.hoogstratenfotografie.nl/
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DE KONINGSSPELEN  

Wat een geweldige dag. Mooi weer, leuke spelletjes, gezelligheid en veel hulp. Het 

waslijnmodel werkte uitstekend. De groepjes konden steeds zelf een activiteit van 

de waslijn halen. De foto’s zeggen genoeg. 
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PERSONEELSZAKEN 
 
De estafettestaking in het onderwijs vindt in mei plaats in de provincies Gelderland 
en Overijssel. Het is nog onduidelijk, wanneer Zuid-Holland aan de beurt is. U wordt 
door ons op de hoogte gehouden. 
 
We hebben 2 nieuwe collega’s . Juffrouw Jente is op maandag en vrijdag in groep   
1-2c aanwezig ter ondersteuning. Juffrouw Emine wordt de leerkracht voor groep 6b 
op dinsdag en woensdag. De andere dagen blijft juffrouw Sylvia deze groep 
begeleiden. 
 
We zijn blij, dat juffrouw Edith na de vakantie weer kan beginnen. 
 
 
VERKEERSVEILIGHEID. 
 
In de maand april is er een aantal keren overleg gevoerd met deskundigen van de 

gemeente Schiedam. De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 De 30 kilometer zone in de Piersonstraat moet duidelijker.  

 Het kruispunt gaat op de schop.  

 Achter de school komt wellicht eenrichtingsverkeer.  

 De straat achter de school wordt hersteld.  

 De school moet beleid gaan maken m.b.t. halen en brengen.  

 Er komen afspraken m.b.t. de sloop en verkeersveiligheid.  

Het is mooi als dit alles snel wordt gerealiseerd. U kunt zelf ook een bijdrage 
leveren. Kom als het even kan lopend of op de fiets naar school. Bent u toch met de 
auto, zoek dan een goede parkeerplaats. Parkeren (half) op de stoep is verboden en 
levert gevaarlijke situaties op voor andere kinderen.  

 

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.  
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SCHOOLFRUIT 

Op donderdag 19 april werd er voor de laatste keer schoolfruit geleverd. We sloten 

af met een lekkere KIWI. De week daarna stapten we weer over naar ons vaste 

schema met op dinsdag en donderdag een fruithap voor de kleine pauze.  

We willen graag alle moeders die geholpen hebben met snijden van het fruit 

bedanken! 

 

 

 

 

Oefenen voor de dans van de Koningsspelen.  
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WE BLIJVEN SPAREN 

We blijven kleine huishoudelijke elektrische apparaten sparen. Er staat een 

container in de hal. De volle container gaan wij als school wegbrengen bij de 

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

voor het Jannie Dekker Fonds. Blijft u sparen? Gooi geen apparaten weg! 

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

enz. 

 

 

 

 

Op 1 JUNI  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  
 

 

KOFFIEDRINKEN IN OUDERLOKAAL. 

 
Op maandagochtend en vrijdagochtend van 08.30 uur tot uiterlijk 10.00 uur is de 

ouderkamer /personeelsruimte geopend voor de ouders. U kunt dan onder het 

genot van een kopje koffie of thee gezellig van alles bespreken. Soms schuift ook de 

directie aan. Op andere dagen is de personeelsruimte in gebruik voor andere 

bijeenkomsten. Het is niet bedoeling, dat u dan een kopje koffie of kopje thee bij 

ons komt drinken. Natuurlijk is dat wel toegestaan als u een afspraak onder 

schooltijd hebt of taken ten behoeve van de school komt uitvoeren 

(versieren/luizenmoeders). 

 

Het is ook niet de bedoeling, dat u tijdens een cursus toezicht houdt vanuit de 

ouderkamer op het speelplein. Laat de kinderen (kanjertraining) de problemen 

oplossen samen met de leerkrachten! 
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Onze trefbalteams 2018! 
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DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING 

Per 25 mei aanstaande treedt de wet AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) in werking. Deze is vooral gericht op het verder beschermen 

van de Privacy van u als ouders, van onze leerlingen en van medewerkers.  Wellicht 

heeft u hierover al gehoord in het nieuws of via uw werkgever. Deze wet geldt voor 

alle organisaties en stichtingen binnen Europa en dus ook voor onze school.  

Wij zijn druk bezig om ervoor te zorgen dat wij voldoen aan deze nieuwe wetgeving 

en richten ons op de volgende speerpunten:  

1) Bewustwording – het gehele team heeft een training bewustwording gedaan 

en is op de hoogte van de nieuwe regels die gelden voor Privacy.  

2) Borging – er is een privacy reglement en IBP (informatiebeveiliging en privacy) 

beleid opgesteld. Deze is besproken in de GMR en wordt binnenkort 

gepubliceerd op de website.  

Binnenkort wordt ook een sociaal media protocol en een protocol voor 

datalekken opgesteld voor alle scholen van Primo Schiedam. 

3) Transparantie – U als ouders maar ook onze medewerkers worden op de 

hoogte gebracht van de acties en afspraken die zijn gemaakt om goed voor 

uw Privacy te zorgen.  

U ontvangt voor de zomervakantie een kort overzicht met de wijzigingen, 

zodat u weet wat wij met uw gegevens mogen doen. Verder wordt u op de 

hoogte gehouden via de nieuwsbrieven, website en straks de schoolgids.  
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BSO STARTKIDS (buiten schoolse opvang) 

 

Kinderzwerfboekenstation: 

 

Bso Startkids doet mee met het leuke idee om een zwerfboekenstation te starten. Maar 

wat houdt dat precies in? Een zwerfboekenstation is een plank of een kastje met 

zwerfboeken. Het station van Startkids komt in de school staan. De kinderen kunnen een 

zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen. De zwerfboeken hoeven niet naar ditzelfde 

kinderzwerfboekstation teruggebracht te worden. Het is de bedoeling dat het boek verder 

gaat zwerven. 

 

Mocht u thuis nog boeken hebben waar u niks meer mee doet en die leuk zijn voor in ons 

boekenzwerfstation breng ze dan gerust langs bij de BSO. 

 

Thema: 

Na de meivakantie starten wij met een nieuw thema; Wie ben ik. 

Een thema waar we er eens achter gaan komen wie we nou eigenlijk zijn, hoe ziet je 

omgeving er uit en met wie woon je bijvoorbeeld allemaal in een huis. 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2017-2018: 

ACTIVITEITENKALENDER  

Aangepast op 1 mei 2017 Aanpassingen in het rood.  

Toegevoegd:  

- Techniek week en schoolreis 

  

  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    

do 17 mei 2018 Bezoek aan Archeon groepen 3 en 4  

do 17 mei 2018 Bezoek aan museum 40-45 groepen 8  

vr 01 juni 2018 Outdoor-sportdag groepen 7  

vr  15 juni 2018  Schoolreis / Peuterfeest   Schoolreis/peuterfeest vervallen 

vr 22 juni 2018 Peuterfeest  

do  20 juni 2018 Opening Techniek week   

do 28 juni 2018 Afsluiting Techniek Week met inloopavond  

ma 02 juli 2018 Schoolreis groepen 1 t/m 7  

di  03 juli 2018 Rapport 2 mee naar huis    

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

do  05 juli 2018  Uitstapje groep 8     

do  05 juli 2018  Afscheidsavond groep 8   
do 12 juli 2018 Laatste dag 14.45 uur vakantie!!!  
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