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AGENDA DECEMBER 2018  

Ma 03 KOFFIE 

Di 04  

Wo 05 Sintfeest zie brieven via PARRO 

GEEN HUISWERKKLAS 

Do 06 OUDERS VERSIEREN DE SCHOOL VANAF 08.30 UUR 

 

Vr 07 OUDERS VERSIEREN DE SCHOOL VANAF 08.30 UUR 

KOFFIE 

  

Ma 10 KOFFIE 

Di 11  

Wo 12  HUISWERKKLAS 12.30-13.30 UUR  

MUZIEKLESSEN IN GROEPEN 4 EN 7 

Do 13  

Vr 14 KOFFIE  

KERSTKNUTSELEN MET OUDERS 

  

Ma 17 KOFFIE 

KERSTKNUTSELEN MET OUDERS 

Di 18  

Wo 19  

Do 20 KERSTMAALTIJD 17.45 – 19.00 UUR (volg de berichten via PARRO) 

Vr 21 KOFFIE 

VAKANTIE VANAF 12.00 UUR 

 VAKANTIE TOT EN MET ZONDAG 06 JANUARI 

MAANDAG 07 JANUARI WEER NAAR SCHOOL 
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VOORWOORD: “Begrijpen we elkaar nog wel?” 
 

Ruzies tussen politieke partijen, ruzies en zelfs oorlogen tussen landen, ruzies over 

witte of zwarte Pieten. Vooral deze gebeurtenissen zijn in het nieuws. Veel mensen 

begrijpen elkaar niet meer. Alles wat leuk en voorspoedig verloopt, zie je niet terug 

in de media. 

 

Op het Startblok kunnen we echter zeggen, dat we grote stappen hebben gemaakt 

in het elkaar begrijpen. Mede dankzij onze methode Kanjertraining leren kinderen 

elkaar vertrouwen, samenwerken en elkaar begrijpen. 

 

Een grote groep ouders heeft onze 1e Kanjerdag bezocht. We hopen op de 

volgende Kanjerdag weer andere ouders te mogen ontvangen in de groepen. 

 

Nu we het toch over ouders hebben. Dank aan alle moeders, die geholpen hebben 

bij de verdeling van het fruit en bij het versieren van de school. Ook onze 

bakmoeders (pepernoten) worden bedankt.  

 

Tot slot. December is een leuke maand met veel feesten. We hopen, dat iedereen 

geniet van en met elkaar. Denk ook aan de mensen rondom u heen, die wat extra 

hulp nodig hebben. Zo kunnen we gezamenlijk het nieuwe kalender jaar in. 

 

Namens het schoolteam en met vriendelijke groet, 

 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
 

 

    

Wij begrijpen 

elkaar tenminste! 
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BELANGRIJK!!! ZWEMDIPLOMA 

 

Een kleine groep leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 heeft geen zwemdiploma. Als 

school vinden wij het belangrijk, dat leerlingen minimaal het A-diploma bezitten als 

ze van school gaan. In een waterrijk land als Nederland hoort het zwemmen bij de 

opvoeding.  

 

In zwembad Groenoord is een speciale 8+ groep om kinderen te leren zwemmen. 

Wij roepen, dan ook iedereen op om mee te doen, als je alsnog een zwemdiploma 

wil behalen. Indien de financiën een probleem vormen, wordt u verzocht bij 

meester Kees langs te gaan. Ook voor vragen over de 8+ groep kunt u bij hem 

terecht. 

 

SINTERKLAASFEEST 

Op woensdag 5 december komt de Sint met enkele Pieten weer langs op het 

Startblok. Na een spetterende opening, gaat Sint op bezoek bij alle groepen 1 t/m 5. 

Zorg, dat u op tijd op het plein aanwezig bent. Het is jammer als uw kind de intocht 

op het plein mist. Dus elke dag op tijd aanwezig, maar zeker op 5 december. 

Ondertussen heeft Rommel Piet de school bezocht. Midden in alle rotzooi, was er 

voor ieder kind een verrassing. 

Aan de ouders willen wij vragen om achter de rood-witte ouderlijn te blijven, zodat 

alle kinderen goed zicht houden op de feestelijke intocht. 

Het is helaas niet mogelijk om op deze woensdag koffie/thee te drinken in de 

ouderkamer/personeelskamer. 

Volgt u de info over Sint op PARRO? 

 

 

 Wij verzoeken u beleefd ZO SNEL ALS MOGELIJK  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. We zijn 

druk bezig met de voorbereiding van de feestweek (60 jaar Startblok). Zonder 

uw financiële steun kunnen we de activiteiten niet uitvoeren. 

 Op woensdagochtend is Arnaud Kerdel aanwezig voor meer informatie over het 

schoolfonds 
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ACTIVITEITENKALENDER 

 

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

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

 

 
SCHOOLFRUIT 

We zijn gestart. Op dinsdag, woensdag en donderdag delen 

we gratis fruit uit. Het is de bedoeling, dat onze leerlingen 

ook het een en ander leren over fruit en over gezond eten.   

 

SCHOOLVAKANTIES 
 

  

VAKANTIE 1E DAG LAATSTE DAG 
   

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 
   

 

 

 

 

 

 

  

STICHTING JANNIE DEKKER FONDS 

 

Het bankrekeningnummer bij de ING is:  

NL75 INGB 0008 1428 87 

Op dit moment hebben we zo’n  

€ 3.000,00 bij elkaar gespaard. 
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KERSTFEEST 

 

Na de afsluiting van het Sinterklaasfeest gaan we in volle vaart richting de Kerst. 

Naast ons kerstdiner met lekkere hapjes en veel gezelligheid is de Kerst ook een 

mooi moment om stil te staan bij alle gebeurtenissen op deze aarde. 

Wij wensen alle kinderen op deze aarde een wereld vol 

vrede, genoeg te eten en veel onderwijs. 

 

Onze Kerstactiviteiten: 

Versieren:  

Voor alle groepen hebben we een nieuwe Kerstboom gekocht. We hopen op 6 en 7 

december op een grote groep ouders voor het versieren van de school! We starten 

om 08.30 uur. 

Kerst-Knutselen:  

Alle groepen gaan samen met de ouders een Kerstwerkstukje maken. Wat we gaan 

maken is nog een verrassing. 

Kerstdiner:  

Op donderdag 20 december gaan we lekker eten. Aan alle ouders wordt gevraagd 

iets lekkers mee te geven naar school. We starten om 16.45 uur. De deur is iets 

eerder open. Bij elke klas hangt een kerstboom aan/bij de deur. In de ballen kunt u 

uw bijdrage aan het diner opschrijven, zodat we een mooie variatie op tafel krijgen. 

Kerstvakantie:  

De kerstvakantie begint op vrijdag 21 december om 12.00 uur. We wensen jullie 

allemaal fijne dagen en een goede start van het nieuwe jaar! We starten weer op 

maandag 7 januari 2019. 

 

Volg PARRO voor de laatste informatie!  
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3 nieuwe initiatieven op het Startblok 

De Startblok Kinderraad! 

Vanaf donderdag 08 november startten we met de Startblok Kinderraad. In 

samenwerking met de Kleine Ambassade is een programma uitgewerkt voor het 

gehele schooljaar. Er wordt gestart met 4 introductiebijeenkomsten. De reeds 

gekozen leden van vorig schooljaar mogen door en worden aangevuld met 2 

nieuwe leden uit de groepen 5. Deze nieuwe leden zijn: Nansi Barakat en 

Deshentely Kinburn. 

 

De Startblok Huiswerkklas! 

Op woensdag 07 november startten we met een zogenaamde huiswerkklas. Een 

geselecteerde groep kinderen kunnen op die woensdagmiddag onder deskundige 

leiding (2 leerkrachten) werken aan huiswerk, extra opdrachten e.d.  

De Startblok ECO-groep! 

Uit elk leerjaar vanaf groep 5 hebben we 1 leerling gevraagd om zitting te nemen 

in een zogenaamde ECO-groep. Deze groep stond op 1 november klaar om 8 uur    

’s morgens om alle leerlingen, ouders en leerkrachten te ontvangen. Aan u werd 

gevraagd die dag onze afvalbakken te vullen met: 

- Oud-papier 

- Plastic 

- Kleine huishoudelijke apparaten 

- Batterijen 

- Kleding 

De ECO-groep bracht ’s middags alle bakken naar de Recycle Winkel. De opbrengst 

is voor het Jannie Dekker Fonds. Dus 2 vliegen in 1 klap. We doen aan 

afvalscheiding en…verdienen wat geld voor het Fonds. 

De ECO-groep heeft ook een vragenlijst ingevuld over milieuvraagstukken bij ons 

op school. 

Op 1 februari houden we de 2e Startblok Milieu Dag. Spaart u alvast??? 
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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 
HERFSTVAKANT
IE 

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 vervallen 

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

do 01 november 2e deel dramalessen groepen 5 en 6 
1e Startblok Milieudag 

 

di 06 november Informatieavond VO groep 8  15.30-16.30 uur 

wo 07 november Start Huiswerkklas 12.30-13.30 uur 

do 08 november Startblok Kanjerdag 
Start Startblok Kinderraad introductiebijeenkomst 

Info volgt 

do 15 november De ouders van de groepen 3 doen mee!! 
Introductiebijeenkomst Kinderraad 

Leesles met ouders  

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

di 20 november Voorlopig Adviesgesprekken VO groep 8  

do 22 november Verslag 1 periode 
Introductiebijeenkomst Kinderraad 

 

do 29 november Introductiebijeenkomst Kinderraad  

wo 05 december Sinterklaasfeest 12.00 uur vrij 

do 06 december Ouders versieren de school 08.30 uur 

vr 07 december Ouders versieren de school 08.30 uur 

vr  14 december Kerst-knutselen met ouders  

ma 17 december Kerst-knutselen met ouders  

do 20 december Kerstdiner 17.45-19.00 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  

do 17 januari Excursie Kinderraad  
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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   

do 07 + 14 februari Thema bijeenkomst Kinderraad  

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  

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 04 + 11 April Themabijeenkomst Kinderraad  

do  11 april Lentekriebels groepen 4 NME Centrum 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  

do 09 + 23 mei Themabijeenkomst Kinderraad  

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  

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

 

 

Op 1 JANUARI 2019 komt de volgende maandinfo uit! 
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FOTO’S CREAMIDDAG 20 NOVEMBER 2018 
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