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            AGENDA DECEMBER  2019 

Vr 29 nov. Bezoek groepen 3 aan Sintpaleis 

Bezoek Naturalis in Leiden door groepen 7 

  

Ma 02 KOFFIE 

Bezoek groepen 8 aan scholenmarkt. 

Di 03 Bezoek Sintpaleis groepen 1a, 1b en 1c. 

Wo 04 Bezoek Sintpaleis groepen 1d en 1e. 

Bijeenkomst Kinderraad. 

Do 05 Sinterklaasfeest Alle leerlingen om 12.00 uur naar huis. 

Vr 06 KOFFIE 

Opruimen/versieren school door ouders. 

  

Ma 09 KOFFIE 

Di 10 Groep 6A workshop Fotografie aangeboden door ABN AMRO Foundation. 

ECO-dag: inzamelingsactie oud papier, plastic, batterijen, oude/kapotte 

apparaten. 

Wo 11 Bijeenkomst Kinderraad 

Do 12 DRAMA-lessen groepen 6. 

Vr 13 KOFFIE 

 

  

Ma 16 KOFFIE 

Schaatsen groepen 5 t/m 8. Let op handschoenen verplicht! 

Di 17 Les vuurwerk van de Brandweer voor de groepen 8. 

Wo 18  

Do 19 DRAMA-lessen groepen 6 (Presentatie) uitnodiging volgt nog. 

Kerstdiner 17.00-19.00 uur 

Vr 20 KOFFIE 

12.00 uur huis 

 Kerstvakantie 

 

 

Ma 06 januari Start kleuterdans door Dansschool Schiedam 

Di 07 Eco-groep maakt een Eco-scan. 

Wo 08  

Do 09 Start Take Care groepen 6 en 7 

Start Dramalessen voor groepen 5 

Vr 10  
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VOORWOORD  
 

DECEMBER 2019 

 

We zijn al weer in de laatste maand van het jaar beland. December is de maand 

waarin wij 2 grote feesten vieren. Als school vinden we het fijn en leuk om gezellig 

bij elkaar te zijn, maar vooral belangrijk om te laten zien, dat we er voor elkaar zijn.  

Als school hebben we de laatste jaren met de kerst allerlei gezinnen verrast met 

een Kerstpakket. Ook dit jaar proberen we iets extra’s te doen voor de leerlingen 

van onze school. 

 

In samenwerking met de brandweer worden de 8e groepers weer gewezen op de 

gevaren van vuurwerk. Wij adviseren altijd een vuurwerk-veiligheids-bril te dragen 

als je toch vuurwerk af mag steken. 

 

Op 5 december vieren we het jaarlijkse Sinterklaasfeest. We ontvangen de Sint op 

het schoolplein. Natuurlijk wil iedereen een leuke foto maken van zijn of haar kind, 

maar blijft u alstublieft op de aangewezen plek staan (achter de kinderen). Het is in 

eerste instantie een kinderfeest. Het is dus zeer storend als volwassenen voor de 

allerkleinsten langs gaan lopen. 

 

Verder weer heel veel extra activiteiten, dus een echte feestmaand. 

 

 

 

 

Namens het schoolteam 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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ECO-INZAMELDAG 

Dinsdag 10 december organiseren wij weer een Eco-inzameldag. Wij willen u vragen 

om plastic, lege batterijen, oude/kapotte apparaten en oud papier bij ons in te 

leveren. Er zullen ’s ochtends containers op het schoolplein staan, zodat wij met 

behulp van de Eco-groep al het afval gescheiden kunnen inzamelen. De Eco-groep 

gaat ervoor zorgen dat alles bij de recycle-winkel terecht komt. Het geld wat wij 

daarmee inzamelen wordt gedoneerd aan het Jannie Dekker Fonds. 

Gaat u alvast sparen voor ons? We hopen op veel afval om te scheiden! 

 

INSTALLATIE KINDERRAAD 

Woensdag 27 november is de officiële installatie van de Kinderraad. 12 kinderen 

doen dit jaar mee aan de Kinderraad, onder begeleiding van de Kleine Ambassade. 

Zij gaan meedenken en adviezen uitbrengen over zaken in en rondom de school. We 

wensen alle leden veel plezier! 

 

BEZOEK NATURALIS IN LEIDEN 

 

Op vrijdag 29 november gaan de groepen 7 naar het museum Naturalis in Leiden. 

Groep 7b heeft een gratis bezoek gewonnen aan dit museum. Het Startblok heeft 

besloten om ook groep 7a mee te sturen en een bus beschikbaar te stellen. Het was 

een prachtige leerzame reis door het pas opnieuw geopende museum.  

 

FOTOWORKSHOP 

 

De kinderen uit groep 6A doen op dinsdag 10 december mee aan een workshop 

fotografie. Deze workshop (gehele ochtend) wordt geschonken door de ABN AMRO 

foundation.  

 

SINTPALEIS 

 

Ook dit jaar bezoeken onze groepen het Sintpaleis in Schiedam. Op 3 en 4 december 

gaan de kleutergroepen op bezoek bij het logeeradres van de Sint. De groepen 3 

gaan al op vrijdag 29 november. 

 

MEDIAWIJSHEID 

 

De groepen 7 hebben tijdens de week van de mediawijsheid veel geleerd over het 

werken op internet. Hieronder nogmaals zaken waar u met uw kind afspraken kan 

(moet) maken:  
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- Hoelang mag uw kind per dag internetten op telefoon of computer? 

- Welke sites mag uw kind bezoeken? Alleen info of ook spelletjes? 

- Elke avond controle op gevoerde gesprekken (bijvoorbeeld Whatsapp)? 

 

 

 

 

 

 
PERSONEELSZAKEN 
 
Juffrouw Edith blijft nog steeds ziek. Ze zit behoorlijk in de lappenmand. We wensen 

haar van harte beterschap. 

In januari gaat groep 1f van start. Door de regelmatige aanwas van onze school, zijn 

we genoodzaakt om een nieuwe instroom groep te starten. We zijn in gesprek met 

sollicitanten. We houden u op de hoogte. 

VAKANTIESCHEMA  schooljaar 2019-2020 

Start schooljaar  Maandag 2 september 2019 

Herfstvakantie Maandag 14 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie Start vrijdag 20 december om 12.00 uur! 

Maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie Maandag 17 februari t/m vrijdag 28 februari 2019 

Goede vrijdag Vrijdag 10 april 

2e Paasdag Maandag 13 april 

Meivakantie Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 

Hemelvaart Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksteren Maandag 1 juni 

zomervakantie Vrijdag 17 juli + 6 weken 

 

DRAMALESSEN DOOR BOB VD LUGT  

 
De dramalessen van Bob van de Lugt zijn een fantastische ervaring voor de 

leerlingen van de groepen 6. Het is zelfs zo leuk, dat ze besloten hebben om een 

presentatie te geven op donderdag 19 december. U krijgt een uitnodiging. 
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SCHAATSEN 

 

Ook dit jaar gaan we weer schaatsen met de 

groepen 5 t/m 8 op het Stadserf. De leerlingen 

ontvangen schaatsen bij aankomst. Het is 

verplicht om handschoenen te dragen. 

 
 

 

 

JANNIE DEKKER FONDS 

Nog een maandje en ook 2019 is weer voorbij. 

Dankzij alle donaties aan het Jannie Dekker 

fonds hebben we een aantal gezinnen in nood 

kunnen helpen. Daarvoor allemaal van harte 

bedankt. 

 

KERSTDINER 

Op donderdagvond vieren we Kerst op school. We genieten 

in elke groep van de sfeer en heel veel lekkers. Natuurlijk 

rekenen we op uw hulp bij het maken van het eten. We 

kijken nu al uit naar al die prachtige geklede kinderen. 

De deur gaat open 17.45 en het diner start om 18.00. U 

kunt uw kind weer ophalen om 19.00. Alleen kinderen uit 

de groepen 7 en 8 mogen, als zij schriftelijk toestemming 

hebben van ouders, alleen naar huis.  

  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=x-raw-image:///a6d797196ea60f3cc47b2b2a437dc713f4185ef1f0b378b5ea89d2612018b2ef&imgrefurl=http://www.startblokschiedam.nl/wp-content/uploads/maandinfo-okt-2018-1.pdf&docid=wbqj50mgfRlX5M&tbnid=PA-mbhmX16ZVUM:&vet=10ahUKEwinw9yH9OPkAhVGsKQKHYU2C6gQMwhlKBQwFA..i&w=295&h=208&itg=1&hl=nl&bih=873&biw=1821&q=jannie%20dekker%20fonds&ved=0ahUKEwinw9yH9OPkAhVGsKQKHYU2C6gQMwhlKBQwFA&iact=mrc&uact=8
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VEILIGHEID RONDOM ONZE SCHOOL 

 

De Piersonstraat is deze maand helemaal aangepast. 

De toegang tot de van Haarenlaan is nu een afrit. 

Ook hopen we, dat meer automobilisten zich houden 

aan de snelheidslimiet van 30 kilometer.   

 

De komende maanden wordt er veel gesloopt 

rondom de school. Wij proberen invloed uit te 

oefenen op het afvoeren van sloopmaterialen. Ook 

onze kinderraad gaat zich bezighouden met de 

veiligheid rondom de school. 

 

 

 

 

 

Ons advies blijft “KOM LOPEND OF OP DE 

FIETS NAAR SCHOOL”. 
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OUDERBIJDRAGE SCHOOLFONDS (HERHAALDE OPROEP) 
 

Voor de herfstvakantie heeft u via PARRO het verzoek ontvangen om de 

ouderbijdrage voor het schoolfonds 2019-2020 te betalen. Voor alle activiteiten en 

feesten vragen wij een bedrag van 35 euro per kind.  

 

 

 

 

 

 

U wordt vriendelijk verzocht het bedrag over te maken op IBAN NL88 INGB 0006 

9919 42 t.n.v. ouderraad OBS Het Startblok onder vermelding van ouderfonds en 

naam (namen) kind(eren). 

 

Betaling aan het schoolfonds is niet verplicht. Echter, vieringen en activiteiten zijn 

alleen mogelijk als veel ouders een bijdrage storten. 
 

 

EXTRA UITSTAPJES 
 

 Onze school wordt gesteund door de ABN AMRO Foundation.  

 De groepen 7 en 8 zijn dit schooljaar al naar Corpus in  Leiden 

geweest. 

 De groepen 6 volgen een workshop fotografie. Groep 6A op 10 december en 

groep 6B in februari/maart. 

 De groepen 5 en 6 gaan in mei meedoen met de Stadion Spelen. 

 De groepen 3 en 4 gaan als afsluiting van het thema Ridders en Kastelen naar 

Het Archeon in Alphen aan de Rijn. 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2019-2020: ACTIVITEITEN   

 

   DATUM  ACTIVITEIT  BIJZONDERHEDEN  

do  05 december  Sinterklaasfeest  12.00 uur vrij  

do  19 december  Kerstdiner  17.30-19.00 uur  

vr  20 december  12.00 uur school uit    

  2020      

do  09 januari  Start Take Care groepen 6 en 7  Lege lokaal 

do 09 januari Start Dramalessen Groepen 5 Theater (middag) 

di  14 januari  Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 1 t/m 4  

ma  20 januari  Startblok Voorleesweek  Alle groepen 

ma  20 januari  Start CITO-M toetsing  Groepen 3 t/m 8 

di  21 januari  Voorlichting Entree toets groepen 7  Tijden volgen  

wo 22 januari Presentatie 1 van Wijkschoolvereniging  

di  11 februari  Adviesgesprekken groepen 8   

wo  12 februari  Adviesgesprekken groepen 8   

do 05 maart Start Zoek je slim lessen voor groepen 7 Groepen 7 

di  10 maart Rapport t/m donderdag 12 maart  Alle ouders op school  

wo/vr  18-20 maart  Werkweek groepen 8 Oosterhout  Groepen 8 

do   26 maart  Lentekriebels groep 4A  09.00 – 11.00 uur  

do   02 april  Lentekriebels groep 4B 09.00 – 11.00 uur  

do  09 april  Lente/Paasactiviteit groepen 1-4  en P  Groepen 1 t/m 4 

wo 15 april  CITO Eindtoets groep 8   

do  16 april  CITO Eindtoets groep 8   

do 16 april Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 1 t/m 4 

vr  17 april  Koningsspelen  13.30 uur vrij  

wo  22 april  Schoolfotograaf  Gezinsfoto’s ‘s middags 

do  23 april  Schoolfotograaf    

ma  11 mei  Start CITO Entreetoetsing groepen 7  2 weken 

di 12 mei Nationaal Archief Groepen 8 

 ?? Verteller Josua Ossendrijver over WO II Groepen 8 

ma  25 mei  Start CITO E-toetsing   Groepen 3 t/m 7 

vr 05 juni Startblok Kanjerdag Ouderles  Groepen 1 t/m 4 

do  04 juni  Bijensafari groep 3A 09.00 – 11.00 uur  

di  09 juni  Schoolreis / Peuterfeest    

do 11 juni Bijensafari groep 3B 09.00 – 11.00 uur 

wo 17 juni Presentatie 2 Wijkschoolvereniging  

 ?? Outdoor Sportdag groepen 7 Datum  nog niet bekend 

   ?? Sportdag groepen 8  datum nog niet bekend  

di  07 juli  Rapport 2 mee naar huis 2 Gesprek op uitnodiging  
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di  07 juli  Informatie schooljaar 2020-2021 online    

wo  08 juli  Meester & Juffendag groepen 1-4 en 

Peuters  

 

do  09 juli  Afscheid dag / avond groep 8    

do  16 juli  Laatste schooldag    

vr 17 juli Vakantie  

  

 

Data nog onbekend.  Activiteiten de Kleine 

Ambassade 

Activiteiten bibliotheek 

- Afval the Game -Studio Pluis 

- Kinderraad –Kindergemeenteraad 

- Meet & Greet 

  

 

Sport 

 
Sporttoernooien 2019-2020 

 

Toernooi Groep Datum 

 

Basketbaltoernooi 7/8 15 en 22 januari 2020 

 

Handbaltoernooi 5 t/m 8 5 en 12 februari 2020 

 

Voetbaltoernooi 5 t/m 8 11, 18, 25 maart en 

mogelijk 1 april 2020 

 

Voetbaltoernooi 3/4  13 mei 2020 

 

Korfbaltoernooi 5 t/m 8 27 mei 2020 

 

Trefbaltoernooi 7/8 10 juni 2020 

 

Crickettoernooi 3 t/m 8 24 juni 2020 

 

 

Inschrijven sporttoernooien 

https://sites.google.com/view/website-schoolsporttoernooien 

Wijkschoolvereniging Nieuwland 

https://sites.google.com/site/schiedamwsv/nieuwland 
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Startblokjes: 

Dit is de allerlaatste Startblokjes die als pdf in Parro wordt 

toegevoegd. Vanaf 1 januari 2020 kunt u alle informatie 

terugvinden in de Parro app.       

In de agenda kunt u dan alle 

activiteiten terugvinden die 

het hele schooljaar plaats 

vinden op het Startblok. 

En bij de mededelingen kunt alle extra informatie teruglezen. Via 

Parro wordt u ook uitgenodigd om u in te schrijven voor 

oudergesprekken of kanjerochtenden.  

Dus zorg dat u deze app bij de hand heeft! 

Op Klasbord vindt u foto’s van de 

uitstapjes, vragen om hulp bij 

activiteiten, kanjerinformatie en 

informatie die de leerkracht van u 

zoon/dochter graag met u wil delen.  

Zorgt u dat u op beide apps bent ingelogd! Dan bent u altijd op 

de hoogte! 

Mocht u hulp nodig hebben bij het installeren van de apps, dan kunt u langs onze gastvrouwen 

Samira en Ikram.  

 

 

 


