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OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

                    

                                 

AGENDA februari 2018  
  
    

Wo 31 januari Afsluiting Periode 1 Wijkschoolvereniging 

Do 01 Ouderbijeenkomst Peuters. 

Walter Konings afwezig i.v.m. studiedagen directies PRIMO 

Vr 02 Walter Konings afwezig i.v.m. studiedagen directies PRIMO 

   

Ma 05  

Di 06 Redactievergadering verkiezingskrant 

Wo 07  

Do 08  

Vr 09 Redactievergadering verkiezingskrant 

  

Ma 12  

Di 13  

Wo 14   

Do 15  

Vr 16 Wie is nummer 400! Feestje? 

  

Ma 19  

Di 20 Redactievergadering verkiezingskrant 

Definitief advies groepen 8 

Wo 21  

Do 22 rapportavond 

Vr 23  

  

Ma 26 Vakantie 

Di 27 Vakantie 

Wo 28 Vakantie tot en met zondag 11 maart! 

 

 
 

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.  



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

VOORWOORD:  
 

Allereerst wil ik iedereen bedanken, die een bijdrage heeft gegeven voor het Jannie Dekker Fonds. 

Er is een heel mooi bedrag opgehaald. Uit alle positieve reacties is gebleken hoezeer juffrouw 

Jannie gewaardeerd werd. Binnenkort is er ook een bankrekeningnummer beschikbaar en kunnen 

we een heleboel mensen aanschrijven met een verzoek om een donatie te geven aan het Fonds. 

 

De leerkrachten van alle groepen zijn hard aan het werk om alle toetsen na te kijken en te 

verwerken, zodat u aan het einde van deze maand het rapport in ontvangst kunt nemen. 

Let u op! Wij geven het Rapport alleen mee aan de wettelijke vertegenwoordigers van het kind. 

Voor het ophalen van het rapport moet u een afspraak maken via PARRO. U krijgt binnenkort 

hierover informatie toegestuurd. 

 

Nog een aantal weken en de volgende vakantie staat voor de deur. Voor de leerlingen 2 weken, 

maar voor de juffen en meesters 1 week. De 2e week wordt gebruikt om de administratie bij te 

werken, workshops te bezoeken en te overleggen. Op woensdag 7 maart is de jaarlijkse PRIMO-

dag. Op deze dag zijn er activiteiten voor al het personeel van de openbare scholen in Schiedam. 

 

Met vriendelijke groet 

 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  

 

 

 

 

 

Heeft u  nog K'Nex voor het Startblok? 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekweek obs Het Startblok 

Vrijdag 21 jun tot en met donderdag 28 juni.  
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STICHTING JANNIE DEKKER FONDS 

 
Wat zijn we trots op jullie. Bij de verjaardagactie 

op 24 januari is meer dan 450 euro 

binnengekomen. De komende weken gaan we 

heel veel mensen aanschrijven om een donatie te 

doen voor het Fonds. Het is de bedoeling om 

binnen 3 jaar € 10.000 bij elkaar te sparen.  

 

Het bestuur van het Fonds bestaat uit 3 

personen; 

Voorzitter Charrel Jager 

Secretaris: Eline Stijger 

Penningmeester: Kees Bol 

 

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

 

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

 
  

OLYMPISCHE SPELEN / SCHAATSEN 

 
Binnenkort starten de Olympische spelen. Hopelijk 

halen we bij het schaatsen veel medailles binnen. 

Ook onze leerlingen willen we kennis laten maken 

met het schaatsen. Helaas is er steeds minder ijs op 

de sloten, maar gelukkig is er in de gemeente 

Schiedam jaarlijks een kunstijsbaan.  

 

We gaan schaatsen op maandag 12 februari met de 

groepen 5 t/m 8. Voor elke leerjaar is er een uur 

gereserveerd. Let op! Alle kinderen moeten 

handschoenen dragen. Na een uur schaatsen 

ontvangen de kinderen een beker limonade. De 

meesters Wim en Kees zijn de gehele dag op de 

schaatsbaan aanwezig. 

o 09.00 uur groepen 8 

o 10.15 uur groepen 5 

o 11.30 uur groepen 6 

o 12.30 uur groepen 7  

De gymlessen zijn op 12 en 13 februari aangepast. 
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FEEST  

 
Op donderdag 15 februari is het feest op het Startblok. Op die dag maken we bekend, welk kind 

onze 400ste leerling is. Voor alle kinderen is er die dag een cadeautje. Voor de gelukkige 400ste is er 

een speciaal cadeau. 

 

Via Parro brengen we ook u als ouder op de hoogte. 

 

Nog geen 5 jaar geleden hadden we een feestje voor de 300ste leerling. We zijn dus heel snel 

gegroeid. Een verdere groei zal achterwegen blijven, omdat een aantal flats in de omgeving van de 

school afgebroken wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk kind moet kunnen sporten – Elk kind mag een instrument leren bespelen. 

 
Voor ouders met weinig inkomsten-een uitkering bestaat de mogelijkheid om subsidie aan te 

vragen bij het jeugdsportfonds of het jeugdcultuurfonds.  Via een eenvoudige aanmelding via de 

school kunt financiële hulp vragen en krijgen. Voor het zwemmen, voetballen, gitaarles enzovoort 

is het dus mogelijk de contributie vergoed te krijgen. Maak een afspraak met meester Kees als u 

een aanvraag wilt doen. Hij is als intermediair betrokken bij beide fondsen. 
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PERSONEELSZAKEN 
 
Er is dit schooljaar veel onrust rondom personeelszaken. Het tekort aan goede leerkrachten is 
zodanig groot, dat ook vervangen van personeel heel moeilijk is. Gelukkig heeft Ayse Kaplan 
toegezegd om de ontstane vacature in groep 4a (juffrouw Marleen) op te vullen. 
Verder komt ook juffrouw Edith weer langzaam terug op de werkvloer. 
Voor beide dames geldt, dat we blij zijn met een komst en terugkeer op het Startblok. 
 
Juffrouw Daphne Smits is ook ernstig ziek geweest en hersteld langzaam. We wensen haar van 
harte beterschap. Gelukkig is meester Gursel de meeste dagen als vervanger aanwezig.  

 
KANJERTRAINING 
 
In januari 2018 startte Sylvia Deiman met de weerbaarheidstraining in de groepen 7. Ook de 

groepen 8 krijgen een aantal extra lessen van Sylvia. Sylvia werkt in het lege lokaal naast 7a. 

Vraagt u thuis ook na hoe deze lessen verlopen! 

08.30-09.15 8a 

09.15-10.00 8b  

10.15- 11.00 7b jongens       

11.00-11.45 7b meisjes  

13.00-13.45 7a jongens   

13.45-14.30 7a meisjes  

 

VOORLEESWEEK 

Heeft u ook voorgelezen in de Startblok voorleesweek?  Zo ja, blijft u dat dan vooral doen. 

Voorlezen draag bij aan de taalontwikkeling van uw kind. U kunt altijd een boek komen lenen om 

voor te lezen. Op mandag, dinsdag en donderdagmiddag tussen 13.15 en 14.300 uur bent u 

welkom in onze bibliotheek. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjImcncjtrXAhVUGsAKHYdhBC0QjRwIBw&url=https://vriezenveen.noordik.nl/2016/11/07/weerbaarheidstraining-van-start/&psig=AOvVaw1Tul-E5rswcqSvVg0DYnlT&ust=1511712665003860
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KINDERRAAD  

 

 

 
 

 
Op donderdag 18 januari is de Startblok Kinderraad voor de eerste keer bij elkaar geweest. Het 

was een gezellige bijeenkomst, waar we kennis met elkaar hebben gemaakt. Ook is er een soort 

contract getekend en hebben we foto’s gemaakt. 

 

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.  

 

VEILIGHEID 

Wij hebben de wijkagent gevraagd om weer eens een kijkje te nemen bij het 

brengen en halen van onze leerlingen. Regelmatig staan er auto’s op de stoep. 

Het uitzicht bij het oversteken wordt hierdoor belemmerd. Een bekeuring is 

dan snel gegeven.  

Laten we samen zorgen voor de veiligheid van al onze leerlingen!   

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfoOX005XXAhUHbFAKHQnwA-QQjRwIBw&url=https://www.stedelijkonderwijs.be/prinsdries/kinderraad-0&psig=AOvVaw1K-wf4JnaVQmHkzpQVCKZx&ust=1509360430070930
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DE ROTTERDAMPAS (nogmaals uw aandacht vragend!) 

Een kind ontwikkelt zich dag en nacht. Naast alle gebeurtenissen op school, is het goed als 

kinderen met heel veel zaken in aanraking komen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld: 

- Bezoek strand 

- Bezoek bos 

- Bezoek dierentuin 

- Bezoek bioscoop  

- Bezoek theater 

- Bezoek museum 

Deze bezoeken kosten helaas veel geld. Daarom raden wij u aan een Rotterdampas aan te vragen. 

U betaalt naar de hoogte van uw inkomen. Soms is de pas zelfs gratis te verkrijgen. Heel veel 

uitstapjes kosten dan niets of bijna niets. Zo stimuleert u de algemene ontwikkeling van uw kind. 

Heeft u hulp nodig bij de aanvraag? Kom even langs bij meester Kees. 

https://www.rotterdampas.nl/  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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  
  

 
WIJKSCHOOLVERENIGING 

 
Op woensdagochtend 31 januari sluiten we periode 1 af met de wijkschoolvereniging afdeling 

Cultuur. Alle deelnemers tonen in het theater hun kunsten. Alle Nieuwland scholen komen met 1 

of 2 groepen langs om de optredens te bekijken.  Een spannend, maar ook leuk moment voor onze 

“kunstenaars” op toneel, met gitaar en met zang. Van de tekenaars/schilders/beeldhouwers hangt 

er werk aan de muur (expositie). 
 

 

  

https://www.rotterdampas.nl/
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Back in town…. 
Zoals de meeste ouders/verzorgers  wel gezien hebben ben ik sinds november weer terug bij BSO 

StartKids. 

Voor de ouders die mij nog niet kennen, mijn naam is Jacqueline ik ben 28 jaar en sinds 2014 

werkzaam bij Komkids en daarvan wordt dit mijn derde jaar bij Startkids. 

 Ik ben aanwezig op maandag tot vrijdag. 

 

BSO (buiten schoolse opvang) 

BSO Startkids is een knusse, huiselijke en sfeervolle BSO locatie waar plek is voor maximaal 20 

kinderen.Wij bieden voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang aan van 07:00 - 19:00 uur.  

Standaard BSO-tijd is van 08:00 - 18:00 uur. Alle uren daarbuiten kunnen apart ingekocht 

worden.   

Als de school uit is halen wij de kinderen op en lopen wij gezamenlijk naar de BSO. Wij bieden 

dagelijks ontwikkelingsgerichte activiteiten aan, hierbij hebben de kinderen de keus of ze hier 

aan mee willen doen. Wij stimuleren onder andere de zelfstandigheid van de kinderen door ze 

verantwoordelijk te stellen voor een taakje als bijvoorbeeld de tafel dekken.  

 

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 

  
  
EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Linda Moss ik ben 24 jaar oud. Ik woon samen met mijn 

vriend in Schiedam. Ik heb op het Albeda college pedagogisch 

medewerker niveau 4 behaald. Mijn hobby’s zijn creatief bezig zijn, zijn, 

naar de film gaan en bakken. Ik heb 2 jaar gewerkt op een 

kinderdagverblijf en ben sinds 1 januari werkzaam bij KomKids. Mijn 

dagen bij Startkids zullen de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

zijn. Ik kijk er erg naar uit.  

 

 

 

 

 

 

 

Op 1 MAART 2018 komt de volgende maandinfo uit!  

http://www.facebook.com/KomkidsStartkids
mailto:startkids@komkids.nl


OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

 

 

 

 

Het was even een beetje lente op het schoolplein  
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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    

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  15 juni 2018  Schoolreis / Peuterfeest    

vr  21 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    

    

 


