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Met informatie over 

 

- Rapporten  

- Gratis fruit 

- Kruispunt 

- Open Podium 

- Voorlichting en adviezen VO groepen 8 

- Aangepast activiteitenrooster 

- Plein nieuws 

- Kanjertraining 

- ECO scholen 

 

OBS Het Startblok  

Burgemeester van Haarenlaan 871  

Telefoon: 010-4737889  

Website: http://www.startblokschiedam.nl  
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OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

                    

                                 

AGENDA november 2017  
  
    

Wo 01  Muzieklessen in de groepen 4 en 7 

Do 02  

Vr 03 Bezoek aan wedstrijd Sparta – Heerenveen. 

Vertrek: 18.30 uur Stationsplein. 

Aanvang wedstrijd: 20.00 uur. 

Terug om 22.30 uur op het Stationsplein. 

    

Ma 06  

Di 07 Informatieavond VO voor groepen 8 18.30 tot 19.30 uur Let op gewijzigde 

tijd! 

Wo 08  Muzieklessen in de groepen 4 en 7 

Do 09  

Vr 10 Informatie Kinderraad / Meester Kees bezoekt groepen 5 t/m 8. 

   

Ma 13  

Di 14  

Wo 15 Muzieklessen in de groepen 4 en 7 

Vr 16  

Vr 17 Open Podium.  

Verslag resultaten mee naar huis. 

 

 Za 18 Sinterklaas komt aan in Schiedam! 

Ma 20   

Di 21 Adviesgesprekken groepen 8 De ouders ontvangen een uitnodiging. 

Wo 22  Muzieklessen in de  groepen 4 en 7 

Do 23  

Vr 24  

  

Ma 27 Scholenmarkt voor groepen 8 

Di 28  

Wo 29 Muzieklessen in de groepen 4 en 7 

Do 30  

Vr 1 december  
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VOORWOORD: NOVEMBER 
 

De maand oktober is ook weer om gevlogen. Gelukkig bewijzen de foto’s nog hoe leuk de 

afsluiting van de Kinderboekenweek was. We zijn nu al weer druk bezig met de voorbereidingen 

van de feesten in december. Daar komt veel bij kijken. Cadeautjes kopen, geluid regelen, 

pepernoten aanschaffen, schone pakken klaarleggen, Pieten regelen, school versieren enz., enz., 

enz. Wij hopen op uw hulp bij het versieren van de school, zowel met Sint als met kerst. 

 

U vindt in deze maandinfo ook een update van de activiteitenlijst. Er zijn nieuwe data gekozen 

voor de rapport 1 en de techniek week. Gaarne uw aandacht hiervoor. De schoolagenda in PARRO 

plaatsen kan helaas alleen tegen betaling. We onderzoeken nu onze financiële mogelijkheden. 

 

Voor de rapporten (info naar ouders m.b.t resultaten in de groep) hebben we een nieuw schema 

opgesteld. De data van de rapportdagen verhuizen hierdoor. Graag uw speciale aandacht voor het 

stukje in deze nieuwsbrief over de rapporten 

 

In de maand november gaan we ook voorlichting geven in de groepen 5 t/m 8 over de Kinderraad. 

We willen in het nieuwe jaar namelijk starten met een groep kinderen, die mee gaan praten en 

denken over de activiteiten op het Startblok. 

 

Tot slot. Op vrijdagavond 3 november gaan meer dan 100 Startblokkers op bezoek bij SPARTA.  

Een mooi evenement. Alvast veel plezier gewenst. 

 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de kleintjes hadden veel plezier tijdens de 

Griezeldisco.  

GEVRAAGD/GEZOCHT 

Voor de techniekweek  (EINDE 

SCHOOLJAAR)  hebben we een onderdeel 

“bouwen met K’nex”. We zijn dus op zoek 

naar allerlei stukjes K’Nex. Wie heeft er 

K’Nex onderdelen over en wil die 

onderdelen af-  aan de school. Eventueel 

kunnen we een klein bedrag vergoeden. 

Wie kan ons helpen??? 
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KLASBORD / PARRO / WEBSITES 
Meer dan 300 ouders hebben PARRO nu op hun telefoon. Er is nog een kleine groep ouders, die 

het moet regelen. Zonder PARRO heeft u geen info over het Startblok. U moet dus PARRO 

downloaden en een account aanmaken. De koppelcode kunt u verkrijgen bij Samira en/of Ikram. 

 

Natuurlijk vindt u op onze website ook de nodige informatie. Zo kunt u onder praktische 

informatie een link vinden naar de inschrijvingsformulieren voor de sporttoernooien.  

www.startblokschiedam.nl/praktische-informatie. 
 
Op de website van de wijkschoolvereniging vindt u de informatie over de naschoolse activiteiten: 
https://sites.google.com/site/schiedamwsv/nieuwland 

 
 

 

 

 

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

RAPPORTEN  
Als school willen we u als ouder zo goed mogelijk op de hoogte houden van resultaten van uw 

kind. Voor dit schooljaar hebben wij als proef de volgende opzet gemaakt (let Op! Data van 

rapportavonden zijn gewijzigd in dit nieuwe schema). 

 

September 2017  Voorlichtingsavond per groep voor alle ouders. 

September-Oktober 2017 Startgesprekken met ouders. 

November 2017  Schriftelijk verslag van de resultaten van de methode toetsen. 

      Verslag wordt uitgedeeld op 17 november 2017. 

Maart 2017   Rapport 1. Hierin vindt u ook de resultaten van de CITO M-meting. 

Alle ouders komen langs op donderdag 22 februari (uitwijk dinsdag 

20 februari).  

April/Mei 2018 Er worden gesprekken gevoerd met de ouders van eventuele 

zittenblijvers 

Juni 2018 Eind juni ontvangen de leerlingen rapport 2. Indien noodzakelijk 

wordt een afspraak gemaakt met de ouders. Heeft u geen afspraak, 

dan kunt u natuurlijk indien u dat wenst een afspraak maken met de 

leerkracht van uw kind. 
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OPEN PODIUM 
Op vrijdag 17 november wordt het 1e open podium van dit schooljaar gehouden. Alle kinderen 
kunnen dan optreden. Zingen, dansen, rappen, playback, toneelspelen, gedichten voordragen, 
goochelen. Alles kan. Natuurlijk wordt er geoefend in de klas. Alle klassen bezoeken het theater 
die dag voor een voorstelling. 

 
UITNODIGING VOORLICHTING GROEPEN 8 
Op dinsdag 7 november is er een algemene informatieavond over het voortgezet onderwijs voor 
de ouders van de groepen 8. We starten om 18.30 uur. Op dinsdag 21 november vinden de 
adviesgesprekken plaats voor de leerlingen van groep 8. In het bijzijn van uw kind, ontvangt u een 
voorlopig advies.  
Met dit voorlopig advies kunt u begin 2018 een aantal scholen bezoeken en een keuze maken. 
Eind februari ontvangt u het definitieve advies en kunt u begin maart uw kind inschrijven.  
Eind april vindt de CITO-eindmeting plaats. 
 

KANJERTRAINING 
Als school proberen we van alles te doen om het gedrag van de leerlingen, zodanig te 
beïnvloeden, dat we een prettige sfeer op school hebben en houden. Dat lukt helaas niet altijd. 
Met de methode Kanjertraining zijn we in alle groepen actief bezig om kinderen te leren, dat zij 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag en dat je keuzes kunt maken om bijvoorbeeld 
problemen op te lossen. Dat kan ook beteken, dat wij als leerkracht slechts toezien hoe leerlingen 
hun eigen probleem/ruzie oplossen. De leerlingen wordt wel gevraagd de juiste “pet” op te 
zetten. 
 
U kunt als ouder het proces ondersteunen, door dagelijks te vragen hoe het was op school en het 
gedrag van uw kind te beoordelen/veroordelen als dat niet passend was. U kunt bij problemen 
altijd terecht bij de groepsleerkracht, maar wij voeren deze gesprekken alleen zonder kinderen 
erbij. 
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STAKING??? 
De nieuwe regering heeft het een en ander toegezegd, maar vooralsnog is dat niet voldoende. 
Zo komt het geld voor extra handen in de klas pas in 2021 beschikbaar. Verder zijn er op dit 
moment geen vervangers meer te vinden voor het basisonderwijs. Dat betekent waarschijnlijk, dat 
wij de komende maanden regelmatig groepen naar huis moeten sturen als er meer dan 1 collega 
afwezig is. Jongeren kiezen niet voor het vak van onderwijzen, omdat de werkdruk te hoog is en 
het salaris in verhouding tot andere HBO beroepen te laag.  
 
De kans bestaat, dat er in november 2 dagen gestaakt gaat worden. Wij houden u op de hoogte. U 
kunt natuurlijk ook de media volgen of de site van PO in actie bezoeken.  

 
ECOSCHOLEN 
Op alle openbare scholen in Schiedam (Stichting PRIMO) worden op dit moment scans uitgevoerd 
naar het gebruik van energie. Het is de bedoeling, dat al die scholen klimaat neutraal gaan 
functioneren. Duurzaamheid is dit schooljaar een thema op alle scholen.  
 
De scan op onze school is al uitgevoerd. We krijgen binnenkort adviezen om ons verbruik te 
verminderen en eventueel zelf stroom op te wekken via zonnepanelen op het dak van de school 
en de gymzaal. Het Fonds Schiedam Vlaardingen ondersteunt dit project financieel. Tijdens onze 
Techniekweek met als thema ENERGIE EN BEWEGEN besteden we natuurlijk aandacht aan deze 
zaken m.b.v. het NME.  

  
 
FONDS en PLEIN 
We blijven werken aan de verbetering van onze pleinen. We hebben een aanvraag bij het Fonds 
Schiedam Vlaardingen e.o. gedaan om ons financieel te ondersteunen bij de aanschaf van een 
nieuw hoog hek op het voetbalveld, zodat de groepen 4 minder vaak gestoord worden door 
knallende ballen op het schoolraam.  
 
U heeft een aantal weken de sportcoaches gemist. Gelukkig zijn ze nu weer regelmatig op ons 
plein te vinden. Er wordt wel gebruik gemaakt van een nieuwe organisatie. De sportcoaches 
worden nu uitgezonden via de Betrokken Spartaan. Dit is een organisatie, die is opgericht door 
SPARTA om de maatschappelijke betrokkenheid als clubvorm te geven. 

 
KRUISPUNT VAN HAARENLAAN-PIERSONSTRAAT 

Regelmatig worden wij benaderd door ouders met vragen over het kruispunt van Haarenlaan-
Piersonstraat. De stand van zaken is als volgt; De problemen van dit kruispunt worden ook door de 
gemeente Schiedam onderkend. Er is een lijst met gevaarlijk kruispunten. Deze kruispunten 
worden de komende jaren gerenoveerd/verbeterd/aangepast. We moeten dus nog even geduld 
hebben. Tot die tijd graag extra voorzichtig. 
 
In het overleg binnen de wijk Nieuwland hebben we aandacht gevraagd voor de afvoer van puin. 
De sloop van het oude Maascollege mag geen extra gevaren opleveren in de Piersonstraat. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhyc3E0ZXXAhVLbVAKHV55Cs0QjRwIBw&url=http://www.schiedam24.nl/nieuws/nieuws-bedrijven/Fonds-Schiedam-Vlaardingen-e-o--zoekt-bestuurslid/6873&psig=AOvVaw0BdmPERx2VUKE9VCbvW4rY&ust=1509359791473747
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FRUIT/ GEZOND LUNCHEN 
Vanaf 13 oktober hebben we 20 schoolweken lang 
gratis fruit op school, Dat betekent, dat de kinderen 3 
van de 5 dagen kennis maken met allerlei soorten fruit. 
U hoeft op die 3 dagen dus geen koek mee te geven. 
Het zal u duidelijk zijn, dat wij gezond eten van groot 
belang vinden. De prestaties van gezond levende 
kinderen zijn namelijk beter. 
 
Tegelijkertijd vragen wij ook aan u om een gezonde 
lunch voor uw kind samen te stellen. Bijvoorbeeld 
croissants en broodjes met frikandel zijn zeer vet en 
zeer ongezond.  
 
Verder mogen kinderen altijd kraanwater drinken. Veel 
drinkpakjes bevatten heeeeel veeel suiker. Doet u mee 
in het belang van uw kind? 
 
Is uw kind jarig. Kies voor een gezonde traktatie!!!!! U 
vindt informatie op www.gezondtrakteren.nl  
 
 
 

 
KINDERRAAD / KLEINE AMBASSADE 
Eindelijk zijn we zover. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan meepraten en denken en ja soms 
zelfs beslissen over zaken, die spelen binnen onze school. Elke groep kiest een vertegenwoordiger 
in deze raad. In november gaan we alle groepen voorlichten. In januari 2018 start de Kinderraad 
met een eerste bijeenkomst. 

 

 

 

Acht leerlingen uit de groepen 8 worden lid van de redactie van de Verkiezingskrant (De Kleine 

ambassade). Op 21 maart zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen (er is ook in onze 

school een stembureau). De groepen 8 worden betrokken bij het proces van het maken van deze 

krant.  

De leerlingen uit de roepen 7 hebben democratielessen ontvangen van de Kleine Ambassade. In 

de Kindergemeenteraad heeft Bedri zitting namens het Startblok. 

In groep 7B heeft een opname plaatsgevonden van PLUIS TV. Er werden o.a. opnames gemaakt 

van de muziekles door Meester Kees. Later dit schooljaar verzorgt ook groep 5a een uitzending. 

http://www.gezondtrakteren.nl/
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
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmejp0pXXAhWOmbQKHb6KBP0QjRwIBw&url=https://www.captise.nl/Zorg-Jeugd/ArtMID/504/ArticleID/1182/Hoeveel-suiker-zit-er-in-pakjes-drinken&psig=AOvVaw3yiNiSNdGudKNZnUyo3XEF&ust=1509359985077069
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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.  

 

ACTIVITEITEN NOVEMBER 2017  
 

- 01 november muzieklessen in groepen 4 en 7. 

- 03 november bezoek wedstrijd Sparta – Heerenveen 20.00 uur. 

- 07 november voorlichtingsavond voorgezet onderwijs groepen 8 18.30 uur-19.30 uur. 

- 08 november muzieklessen in groepen 4 en 7. 

-  15 november muzieklessen in groepen 4 en 7. 

- 17 november verslag resultaten wordt uitgedeeld en gaat mee naar huis. 

- 21 november adviesgesprekken groepen 8. 

- 22 november muzieklessen in groepen 4 en 7. 

- 29 november muzieklessen in groepen 4 en 7. 

  

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  
  

Op 1 december 2017 komt de volgende maandinfo uit!  
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2017-2018:  

ACTIVITEITEN / JAARKALENDER  

 

Aangepast op 1 november 2017 Aanpassingen in het rood.  

  

  DATUM  ACTIVITEIT  BIJZONDERHEDEN  

ma  21 augustus 2017  1E Schooldag Start Gedrags2weken aan de hand 

van Kanjertraining.  
Alle groepen   

do  31 augustus 2017  Informatie avond ouders  19.00-21.00 uur  

do 31 augustus 2017 Start Dramalessen groepen 5 en 6  

  TOT AAN  
HERFSTVAKANTIE  

Startgesprek met ouders  Uitnodiging door 

leerkracht  

    Start van gebruik Klasbord  Uitnodiging per mail 

door leerkracht  

di  05 september  Voorstelling    

wo  06 september  Voorstelling    

ma  25 september 2017  Week 1 schoolthema GRIEZELEN  Workshop Crea  

ma  02 oktober 2017  Week 2 schoolthema GRIEZELEN  Workshop Crea  

di  10 oktober 2017  Inloopmiddag / AFSLUITING THEMA    

wo  25 oktober 2017  Start muzieklessen groepen 4 en 7  Door Meester Kees  

vr 03 november Bezoek aan wedstrijd Sparta - Heerenveen 18.30 uur Stationsplein 

di  07 november 2017  Informatieavond VO groep 8   18.30-19.30 uur  

vr 17 november Open Podium – optredens in theater  

di  21 november 2017  Adviesgesprekken VO groep 8    

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    

wo  24 januari 2018  Voorleesontbijt   vervallen 

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  
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ma  14 mei 2018  Start CITO Entreetoetsing    

vr  15 juni 2018  Schoolreis / Peuterfeest    

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    

vr  ????  Opening Techniek week   

do ???? Afsluiting Techniek Week met inloopavond  

 

 

 

Einde Griezeldisco! Het was gezellig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


