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Free-runnen op ons schoolplein! 

 

OBS Het Startblok  

Burgemeester van Haarenlaan 871  

Telefoon: 010-4737889  

Website: http://www.startblokschiedam.nl  

 

  

  

http://www.startblokschiedam.nl/


OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

                    

                               

AGENDA OKTOBER 2018  

  
 

   

Ma 01 WOORDKUNSTENAAR IN GROEPEN 5A, 5B, 6A EN 6B 

KOFFIE 

Di 02 OPNAME STUDIO PLUIS! IN GROEP 5B 

Wo 03  

Do 04 DEMOCRATIELESSEN GROEPEN 7 

Vr 05 WOORDKUNSTENAAR IN GROEPEN 7A, 7B, 8A EN 8B 

KOFFIE / GESPREK MET DIRECTIE (08.30-09.30 UUR) IN KOFFIEKAMER. 

  

Ma 08 KOFFIE 

Di 09 KINDERBOEKWINKEL IN DE SCHOOL 13.00-16.00 UUR  

OPNAME STUDIO PLUIS! IN GROEP 5B 

Wo 10   

Do 11 AFSLUITING THEMA VRIENDSCHAP   

Vr 12 KOFFIE 

 VAKANTIE VAN 13 T/M 28 OKTOBER 

 

 

Ma 29 KOFFIE 

Di 30  

Wo 31 1e MUZIEKLES MEESTER KEES IN GROEPEN 4 EN 7 

Do 01 KANJERDAG 

OUDERS GROEPEN 3 DOEN MEE!! 

Vr 02 KOFFIE 

 

 

STICHTING JANNIE DEKKER FONDS 

 

Het bankrekeningnummer bij de ING is:  

NL75 INGB 0008 1428 87 

Op dit moment hebben we zo’n € 2.500,00 bij 

elkaar gespaard. 
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VOORWOORD:  
 

Na een aantal weken hard werken zijn we al weer toe aan een welverdiende 

vakantie. Nog even een overzicht van de activiteiten, die geweest zijn en nog 

komen. 

 

Alle ouders hebben een uitnodiging ontvangen voor een startgesprek. Tot aan de 

herfstvakantie vinden deze gesprekken plaats. Wij vinden het belangrijk om alle 

ouders te ontmoeten. Maakt u gebruik van de vragenlijst? 

 

De groepen 4 hebben de bibliotheek in de stad bezocht. Ze kregen daar door 

middel van een spel uitleg over de bibliotheek. 

 

Op 12 september was de school dicht. Alle leerlingen zijn thuis opgevangen. 

Waarvoor onze dank. We hopen, dat de minister van Onderwijs snel met 

maatregelen komt. In Noord-Holland zijn er al scholen, waar binnenkort maar 4 

dagen per week les gegeven wordt. 

 

De kinderen hebben op 25 en 26 september genoten van een voorstelling in ons 

theater. Onze muziekmeester Kees en creajuf Marjo hebben een mooi theaterstuk 

over vriendschap gespeeld. 

 

De groepen 5 t/m 8 gaan samen met woordkunstenaar Charlie Dichter mooie 

gedichten gemaakt over Vriendschap. Tijdens een bijeenkomst op 11 oktober 

worden de mooiste voorgedragen. Biebjuffrouw Kim leest tijdens de 

Kinderboekenweek voor in de kleutergroepen. 

 

Tot slot wil ik u vragen om in PARRO aan te geven of wij beeldmateriaal van u kind 

mogen gebruiken. Wij zijn wettelijk verplicht om dat vast te leggen.  

 

Tot slot. Samen met alle nieuwe collega’s is het gelukt om een fijne en rustige start 

van het schooljaar te maken. We hebben veel kinderen extra kunnen helpen. We 

hopen deze lijn na de herfstvakantie vol te houden. 

 

Op vrijdagochtend zijn wij 5 oktober aanwezig tijdens de koffieochtend. Heeft u 

vragen? Kom gerust een kopje koffie of glas thee drinken.  

 

Namens het schoolteam en met vriendelijke groet, 

 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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BELANGRIJK!!! 

 

We vragen uw aandacht voor de volgende belangrijke zaken: 

 

 Wij verzoeken u regelmatig op PARRO de berichten te lezen. Wij kunnen zien 

hoeveel % van de ouders de berichten lezen. Zo’n 40% van de ouders mist 

hierdoor de nodige informatie. 

 

 Door de nieuwe privacywetgeving moeten wij vastleggen, wanneer we 

beeldmateriaal (foto en film) mogen gebruiken. We doen dat via Parro. Alle 

ouders moeten dit invullen. Doe het NU??? ….SVP. 

 

o Start PARRO 

o Druk op ooo 

o Ga naar profiel 

o Druk achter naam kind op 000 

o Vul in wat u toestaat!   Bedankt!! 

 

 Inschrijven voor naschoolse activiteiten (ongeveer € 2,50 per les) en lid worden 

van een sportclub kost veel geld. Heeft u een uitkering of verdient u het 

minimumloon, dan kan het fonds Jeugd- en Cultuur Fonds u helpen. De folders en 

inschrijfformulieren liggen bij de conciërge. U kunt het formulier inleveren bij 

meester Kees. Hij verzorgt verder de aanvraag. Sporten (o.a. zwemmen) en 

activiteiten als drama, kunst, gitaarles, dansen zijn belangrijke zaken in de 

ontwikkeling van uw kind. Gewoon doen dus! 

 

 

 

 

 Wij verzoeken u beleefd voor 15 oktober het schoolfonds 2018-2019 over te 

maken op rekening IBAN NL88 INGB 0006 9919 42 t.n.v. ouderraad Het Startblok 

onder vermelding van de naam van uw kind(eren) en klas.  



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

De activiteiten kalender wordt regelmatig aangevuld. Ook wordt soms een activiteit 

verschoven. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u het meest actuele overzicht.  

 

KANJERWEKEN 

 

In de eerste twee weken van het schooljaar hebben we veel aandacht besteed aan 

regels en afspraken op het Startblok. Op donderdag 1 november houden we onze 

eerste Kanjerdag. U wordt uitgenodigd om ’s middags een kanjerles te volgen in de 

groep van uw kind. U krijgt informatie via PARRO.  
 

DE OUDERS VAN GROEPEN 3 DOEN MEE!!! 

Op donderdag 1 november vragen we alle ouders van onze groep 3 leerlingen om 
rond 14.00 uur in de klas mee te doen met een taalles. Na afloop hebben we een 
leuke verrassing.  
 
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 

We doen ook dit jaar weer mee. Vanaf 12 november krijgt elke leerling op 

woensdag, donderdag en vrijdag een portie fruit. Het fruit wordt gratis beschikbaar 

gesteld door de Europese Unie. We vragen een aantal moeders om Samira en Ikram 

te ondersteunen bij het snijden en verdelen van het fruit.    
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SCHOOLVAKANTIE EN VRIJE DAGEN 

   
VAKANTIE 1E DAG LAATSTE DAG 
   

Herfstvakantie 15 oktober 2018  26 oktober 2018 
Kerstvakantie 24 december 2018 04 januari 2019 
Voorjaarsvakantie 18 februari 2019 01 maart 2019 
Meivakantie 19 april 2019  05 mei 2019 
Studiedag 05 juni 2019 05 juni 2019 
Zomervakantie 19 juli 2019 02 september 2019 
   

 

WE GAAN WEER NAAR SPARTA! 

 
U krijgt via PARRO nog voor de herfstvakantie een uitnodiging om in te schrijven 

voor een thuiswedstrijd van Sparta. We hebben kaartjes voor de wedstrijd Sparta- 

Jong Utrecht op vrijdag 9 november. De kaartjes kosten € 2,50.  

 

Leerlingen van 1 t/m 7 kunnen alleen mee als er ook 1 ouder meegaat. De leerlingen 

uit groep 8 kunnen zonder ouder mee.  

 

We vertrekken om 19.00 uur vanaf het Stationsplein. We gaan lopend naar het 

Kasteel. We zijn rond 22.30 uur terug bij het Station. Gaan jullie ook mee? 
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Geef je op voor de Shell Pernis Kinderraad! 

Heb jij altijd al eens willen weten hoe een olieraffinaderij werkt? Ben jij gek op 

proefjes? Of wil je misschien later wel werken in de techniek? Dan is de Shell Pernis 

Kinderraad wat voor jou. Je kunt je vanaf nu aanmelden!  

 

Jaarlijks organiseren Shell Pernis en de Kleine Ambassade de Shell Pernis Kinderraad. 

De Kinderraad bestaat uit een groep kinderen uit groep 6, 7 en 8 uit Schiedam, 

Vlaardingen, Hoogvliet, Spijkenisse, Poortugaal, Albrandswaard en Pernis. Je kunt je 

vanaf nu aanmelden voor de Kinderraad 2018-2019. Als je wordt gekozen krijg je op 

zeven woensdagmiddagen themalessen. Bijvoorbeeld over werken in de techniek, 

veiligheid en duurzaamheid. Deze lessen zijn in Schiedam of in Spijkenisse. Ook ga je 

naar Shell Pernis toe voor een excursie en krijg je een exclusief kijkje achter de 

schermen. Na deze lessen werken jullie samen later in het schooljaar een advies 

voor Shell Pernis uit.  

 

Wil je een plaats in deze Kinderraad en zit je volgend jaar in groep 6, 7 of 8? Stuur 

dan voor 8 oktober een mail naar harmenvandewetering@dekleineambassade.nl  

met daarin je naam, leeftijd, telefoonnummer, school en een korte motivatie. In de 

week van 8 oktober hoor je of je bent uitgekozen om plaats te nemen in de nieuwe 

Kinderraad. De installatie van de Shell Pernis Kinderraad zal dit jaar plaatsvinden 

tijdens het Generation Discover Festival, op woensdag 17 oktober tussen 13.00 en 

16.00 uur. Vervoer van/naar Den Haag wordt verzorgd. 
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BSO STARTKIDS (buiten schoolse opvang) 

 

Maandinfo oktober 

Wat is het nog prachtig weer, en dat voor de maand september en te bedenken dat 

het toch al bijna oktober is. 

Er zijn al weer een paar weken voorbij en iedereen is weer helemaal gewent aan 

het naar school en gaan en natuurlijk naar de BSO. 

Kinderzwerfboekenstation: 

Binnenkort opent ons kinderzwerfboekenstation, deze komt in de hal van de school 
te staan, maar wat houdt dat nou precies in… 
 
zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee en als je het uit hebt, 
laat je het weer verder zwerven. Je vindt ze op school, in de wachtkamer, op de 
kinderboerderij, in de trein, in een KinderzwerfboekStation of… 

Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. 
Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het 
gratis mee naar huis nemen en lezen. Als je het 
uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een 
ander kind het ook lezen. Op de binnenkant van 
de kaft zit ook een sticker. Op deze sticker staat 
vaak een zwerfcode… Met die code kun je de 
zwerftocht van het boek volgen. Steeds als deze 
code ingevuld wordt op deze website, krijg je een 
mailtje en weet je waar het boek is. Wist je dat 
sommige boeken zijn gaan zwerven in Utrecht en 
nu al in Leeuwarden zijn? 

 

Zwangerschapsverlof 

Per half oktober zal juf Jacqueline met zwangerschapsverlof gaan, juf Linda zal haar 

in deze periode gaan vervangen. Eind februari zullen wij juf Jacqueline weer 

terugzien op de BSO.  
 

 

 

Op 1 NOVEMBER 2018 komt de volgende maandinfo uit!  
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2018-2019: 

ACTIVITEITENKALENDER  

 
 

 DATUM ACTIVITEIT BIJZONDERHEDEN 

ma 27 augustus 2017 1E Schooldag Start Gedrags2weken aan de hand 
van Kanjertraining. 

Alle groepen  

 TOT AAN 
HERFSTVAKANTIE 

Startgesprek met ouders Uitnodiging door 
leerkracht 

do 06 september Start Dramalessen groepen 5 en 6  

wo 19 september Startdag Wijkschoolvereniging Nieuwland 
 

Kennismaken met 
sport- en 
cultuuractiviteiten 

Do 20 september Nationale Schoolbrengdag 2018 Lopend of op de fiets 
naar school 

di 25 september Voorstelling Vriendschap  

wo 26 september Voorstelling Vriendschap  

ma 01 oktober Start workshops gedichten maken gr. 5 en 6 gr 5 t/m 8 

di 02 oktober Opnames Studio Pluis in groep 5b  

wo 03 oktober Start Kinderboekenweek thema vriendschap  

do 04 oktober Democratielessen groepen 7  

vr 05 oktober Gedichten maken in groepen 7 en 8  

di 09 oktober Opnames Studio Pluis in groep 5b  

di 09 oktober Kinderboekwinkel in de school  

wo 10 oktober Voorlezen in groepen 1 en 2 Kim van de Bieb 

do 11 oktober Presentatie groepen 5 t/m 8  

wo 31 oktober Start muzieklessen groepen 4 en 7 Door Meester Kees 

do 01 november Startblok Kanjerdag Info volgt 

do 01 november De ouders van de groepen3 doen mee!! Leesles met ouders  

di 06 november Informatieavond VO groep 8  19.00-20.00 uur 

di 20 november Voorlopig Adviesgesprekken VO groep 8  

do 22 november Verslag 1 periode  

vr 16 november Week van de Mediawijsheid groepen 7 tot 23 november 

wo 05 december Sinterklaasfeest 12.00 uur vrij 

do 20 december Kerstdiner 17.30-19.00 uur 

vr 21 december 12.00 uur school uit  

 2019   

do 10 januari Start Take Care groepen 6 en 7  

do 10 januari Les zwerfafval groepen 5  

di 15 januari Startblok Kanjerdag Info volgt 

do 17 januari Les zwerfafval groepen 5  

ma 21 januari Startblok Voorleesweek  

ma 21 januari Startblok Voorleesweek  

ma 21 januari Start CITO-M toetsing  

di 22 januari Voorlichting Entree toets groepen 7 Tijden volgen 

wo 23 januari Presentatie Wijkschoolvereniging Nieuwland  

di 12 februari Adviesgesprek groepen 8  

do 07 + 14 februari Bieblessen groep 7a   

wo 13 februari Adviesgesprekken groep 8  

di 05 maart Rapport t/m donderdag 7 maart Alle ouders op school 

do 14 en 21 maart Bieblessen groep 7b  
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wo 20 maart Werkweek groepen 8 Oosterhout  

do 21 maart Werkweek groepen 8 Oosterhout  

vr 22 maart Werkweek groepen 8 Oosterhout  

do 28 maart Startblok Kanjerdag  

do  11 april Lentekriebels groepen 4 09.00 en 13.00 uur 

vr 12 april 2019 Koningsspelen 13.30 uur vrij 

di 16 april CITO Eindtoets groep 8  

wo 17 april CITO Eindtoets groep 8  

do 18 april CITO Eindtoets groep 8  

do 18 april Lente/Paasactiviteit groepen 1-4  en P  

do 09 mei Schoolfotograaf  

vr 10 mei Schoolfotograaf  

ma 13 mei Start CITO Entreetoetsing groepen 7  

ma 13 mei Start CITO E-toetsing  

di   28 mei Startblok Kanjerdag  

do 27 juni Bijensafari groepen 3 09.00 en 13.00 uur 

  Stranddag groepen 8 datum nog niet bekend 

wo ???? Meester & Juffendag groepen 1-4 en Peuters  

vr 21 juni Sportdag groepen 8 datum nog niet bekend 

 1 t/m 5 juli Feestweek + Schoolreis + Peuterfeest  

di 09 juli Rapport 2 mee naar huis Gesprek op uitnodiging 

di 09 juli Informatie schooljaar 2019-2020 online  

do 11 juli Afscheidsavond groep 8  

vr 12 juli Uitstapje groep 8  

do 18 juli Laatste schooldag  

 
 
 
 
 

Data nog onbekend. Deze bezoeken aan de bibliotheek moeten nog 
geregeld worden: 

- Ontmoet een schrijver groep 5A 
- Ontmoet een schrijver groep 5B 

 
Met de Kleine Ambassade maken we nog 
afspraken voor het geven van: 

- Afval the Game groepen 6 
- Kindergemeenteraad 
- Pluis voor groep 5a 

 
Verder zijn we druk bezig feestweek te vullen 
met activiteiten (1 t/m 5 juli) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


