
 

  

MAANDINFORMATIE 

OKTOBER   2019

 Het Startblok kei goed! 
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  2019 

  
vakantie  

Ma 30 sept. KOFFIE 

Di 01 Groepen 7 naar Corpus in Leiden. 

Groepen 5 en 6 bezoeken Planetarium in theater Startblok. 

Wo 02  

Do 03 Djembé lessen in groepen 3 en 4 

Vr 04 KOFFIE 

Groepen 1 en 2 gaan naar Plaswijck. 

Groepen 3 en 4 gaan naar Diergaarde Blijdorp. 

  

Ma 07 KOFFIE 

Dansles groep 3 t/m 8 m.m.v. Dansschool Schiedam. 

Optreden om 14.30 uur door dansgroep. Kom kijken! 

Boekwinkel in de school (U krijgt extra korting!) 14.30- 16.00 uur. 

Di 08 Groepen 8 naar Corpus in Leiden. 

 

Wo 09   

Do 10 Afscheid Meester Kees 

Receptie ouders van 14.45-16.30 uur 

Vr 11 KOFFIE 

  

Ma 14 t/m vr 25 VAKANTIE     

Van 14 t/ 19 oktober hebben de leerkrachten een studieweek 

Woensdag 16 oktober: School tafeltennis Toernooi. 

  

Ma 28 KOFFIE 

Di 29  

Wo 30  

Do 31 Start dramalessen groepen 6 (middag) o.l.v. Bob van der Lugt 

Bibliotheek open op vrijdagmiddag. 

Vr 01 nov KOFFIE 

 

SQULA: Het Startblok wordt ondersteund door het 

jeugdeducatiefonds. De ouders van onze kleuters kunnen nu 

gratis een account aanmaken bij sQula voor het onderdeel 

woordenschat. U kunt de inlogcode afhalen bij Samira.  

Het Jeugdeducatiefonds blijft onze school ook in 2019-2020 financieel 

ondersteunen. 
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VOORWOORD  
 

OKTOBER 2019 

 

 

Een prachtige maand voor de leerlingen van het Startblok. 

 

Half september zijn we gestart met het schoolthema OP REIS. In de maand oktober 

zijn er veel extra activiteiten rondom dit thema. We gaan naar Corpus, Diergaarde 

Blijdorp en Plaswijckpark. We dansen, we spelen Djembé, we bezoeken het 

Planetarium en krijgen  bezoek van een kinderarts. Op 7 oktober kunt u ook nog 

terecht in een speciale schoolboekhandel (samen met boekhandel Post Scriptum), 

waar u een speciale Startblok korting ontvangt op uw aankoop. Kom dus langs en 

koop een boek! 

 

Als het thema is beëindigd, volgt dan ook nog 2 weken vakantie! Wat wil je nog 

meer als kind. 

 

De leerkrachten zijn druk bezig om alle gesprekken met de ouders te voeren.  

Wij vinden deze gesprekken met ouders en kind (vanaf groep 5) heel waardevol. 

Heeft u nog geen afspraak gemaakt? Snel naar PARRO en meldt u aan! 

 

Deze maand nemen we afscheid van meester Kees. Hij gaat genieten van een 

welverdiend pensioen. Hij zal echter nog regelmatig op school komen als vrijwilliger 

(dat waarderen wij zeer/zie personeelszaken) U bent op donderdag 10 oktober van 

harte welkom om afscheid te nemen. Geheel vrijblijvend. Kees wenst geen 

cadeaus, maar wilt u toch iets doen, dan gaarne een donatie aan het “Jannie 

Dekker Fonds”, 

 

Namens het schoolteam 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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DE SCHOOLBOEKWINKEL 

 
OP MAANDAG 7 OKTOBER vindt u in ons theater weer een speciale 

kinderboekwinkel. Vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur stellen wij u in de gelegenheid om 

een mooi Kinderboek aan te schaffen. U verrast uw kind en maakt duidelijk dat 

lezen belangrijk is.  

 

Omdat wij lezen belangrijk vinden en ieder kind een mooi eigen boek gunnen 

hebben we een speciale actie.  

Als u een boek aanschaft tussen de 10 en 20 euro, dan krijgt u een speciale  

Startblok-korting van 2,50 euro. 

Als u een boek aanschaf boven de 20 euro, dan krijgt u 5,00 euro korting 

 

De opening van de boekwinkel wordt verzorgd door een Startblok dansgroep. Zij 

treden om 14.30 uur op met het Lied Reis mee! Komt u kijken en daarna kopen? 

 

 
 

PERSONEELSZAKEN 
 

Op 1 november stop meester Kees met werken op het Startblok. Vanaf die dag is hij 

alleen op vrijdag vanaf 10.00 uur aanwezig. Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & 

Cultuur kunt u vanaf 10.00 tot 11.30 uur bij hem aanvragen. Daarna ondersteunt hij 

het schoolteam bij het lopen van de middagpleindiensten. 

 

SCHOOLFRUIT HOERA! 

We zijn ook dit schooljaar ingeloot voor deelname aan de schoolfruitregeling. Vanaf 

12 november wordt er gestart met de levering. De kinderen krijgen dan 3x per week 

gratis fruit. 



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

 

VAKANTIESCHEMA  schooljaar 2019-2020 

 

Start schooljaar  Maandag 2 september 2019 

Herfstvakantie Maandag 14 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 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 

 

 

 

RECEPTIE AFSCHEID MEESTER KEES 

 
Na 40 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs, 

waarvan de laatste 20 jaar op obs Het Startblok als adjunct-

directeur en Brede School Coördinator, neemt meester Kees 

afscheid van onze school. 

We stellen alle ouders in de gelegenheid om op donderdag 10 

juni afscheid van Kees te nemen en hem te bedanken voor 

alles wat hij voor het Startblok betekent heeft. We nodigen u 

uit om van 14.45 tot 16.30 uur de handen te schudden en een 

hapje en een drankje te nuttigen. 

 

Een bijdrage aan het Jannie Dekkerfonds wordt door Kees zeer 

op prijs gesteld.  
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SCHOOLTHEMA: OP REIS… 

 

Het thema van de Kinderboekenweek is dit schooljaar OP REIS. Het Startblok geeft 

daar op z’n eigen eigenwijze manier vulling aan.  Vanaf de derde week september 

tot aan de herfstvakantie zijn we druk met dit thema. Meer informatie o.a. via 

PARRO! 

 

De kleuters leren in het thema OP REIS alles over 

vervoersmiddelen (bus, tram, auto, fiets enz.). We gaan met alle 

kleuters afsluiten in de verkeerstuin van Plaswijck Park op 

vrijdag 4 oktober. 

 

De groepen 3 en 4 gaan OP REIS NAAR AFRIKA. Zij sluiten af in 

Diergaarde Blijdorp op vrijdag 4 oktober. Daar geeft de eigen juf 

een les over huiden. Daarna worden nog allerlei dieren bezocht. 

Als extra activiteit krijgen deze groepen een Djembé les. Deze 

wordt gegeven op donderdagochtend 3 oktober. 

 

 

De groepen 5 en 6 gaan OP REIS NAAR DE RUIMTE. De afsluiting 

vindt op dinsdag 1 oktober plaats in ons theater. Daar staat dan 

een opblaasbaar planetarium van de Universiteit van Utrecht 

 

De groepen 7 en 8 gaan OP REIS DOOR 

HET LICHAAM. Er komt o.a. een arts op 

bezoek en we sluiten af in CORPUS-

LEIDEN. Dit laatste is mogelijk door de 

financiële steun van de ABN AMRO 

Foundation.  

Op dinsdag 1 oktober gaan de groepen 7 naar Leiden. Op dinsdag 8 oktober gaan de 

groepen 8 naar Leiden. 

De groepen 3 t/m 8 gaan op maandag 7 oktober tijdens een gymles dansen op de 

muziek van REIS MEE (kinderen voor kinderen)! De les wordt weer verzorgd door 

Dansschool Schiedam. Op die dag is ook onze boekwinkel open (14.30-16.00 uur).  
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VEILIGHEID RONDOM ONZE SCHOOL 

NOODKREET!!! 

Als ouder wilt u, dat uw kind veilig naar school kan. In de bovenbouw het liefst 

alleen. Maar heel veel kinderen worden met de auto gebracht en gehaald. Dat 

betekent, veel autoverkeer (stilstaan-uitstappen-instappen) en dus vaak een 

onveilige situatie. Daarom de oproep om vaker lopend (ook als het regent) of met 

de fiets naar school te komen. Goed voor de gezondheid van uw kind en goed voor 

de verkeersveiligheid rondom de school. 

De politie heeft beloofd regelmatig aanwezig te zijn rondom openingstijden en 

sluitingstijden. Zij delen bekeuringen uit voor foutgeparkeerde auto’s en andere 

overtredingen.  

 

DE STARTBLOK KINDERRAAD  

Half september hebben alle groepen 5 t/ 8 vertegenwoordigers gekozen, die zitting 

nemen in de Startblok Kinderraad. De Kleine Ambassade gaat het komende jaar met 

de Kinderraad aan de slag.  

Kinderraad 2019-2020 

Groep 5A: Jessica 

Groep 5B: Bradley 

Groep 6A: Nancy 

Groep 6B: Deshentely 

Groep 7A: Kaan en Lian 

Groep 7B: Deyshandra en Iman 

Groep 8A: Shyana en Soumaya 

Groep 8B: Berkan en Hakan 

  

REGELMATIG ZIJN ER 

ACTIVITEITEN IN ONS THEATER! 

 

WIJ VERZOEKEN U VRIENDELIJK 

OM TE LOPEN ALS DIT STAAT 

AANGEGEVEN! 
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OUDERBIJDRAGE SCHOOLFONDS 
 

Voor de herfstvakantie ontvangt u via 

PARRO het verzoek 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. 
 

 

HERFSTVAKANTIE 

 

Van maandag 14 oktober tot vrijdag 25 

oktober hebben alle leerlingen 

herfstvakantie. Na de eerste zes drukke 

weken kunnen zij gaan genieten van 2 

weken vrij. We zijn tevreden over de start, 

die we met z’n allen gemaakt hebben.  

De leerkrachten hebben van 14 t/m 18 

oktober een zo genaamde kind vrije 

werkweek. In deze week volgen we onder 

andere een cursus Kanjertraining voor het 

basisschoolteam, een cursus EHBO voor de peuterleidsters en wordt er veel 

overlegd en vergaderd. 
 

 

AUDIT 
 

Op dinsdag 1 november is er een zogenaamde AUDIT op het Startblok. Een groep 

mensen onder leiding van PRIMO-directeur Peter Jonkers komt dan op school langs 

om het onderwijs op het Startblok te beoordelen. Naast groepsbezoeken, worden 

er gesprekken gevoerd met de leerkrachten, Intern Begeleiders en directie.  

Zij komen later die maand met een adviesnota, waarin goede, maar ook zwakke 

punten benoemd worden. Aan school de taak om daarna aan de slag te gaan met 

de adviezen.   
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ONZE FONDSEN OP EEN RIJTJE 

 
Op het Startblok krijgen we hulp van een aantal fondsen. We zetten ze voor u op een rijtje: 

 

 

De school heeft een eigen fonds. Ter nagedachtenis van 

juffrouw Jannie is 2 jaar geleden het Jannie Dekkerfonds 

gestart. Door allerlei acties en donaties is er een mooi bedrag 

ingezameld. Met dit geld kunnen we gezinnen financieel 

ondersteunen in noodsituaties. 

 

 

 

 

De school heeft al meerdere keren een beroep gedaan op het 

Fonds Schiedam Vlaardingen en omstreken. Zo hielpen zij o.a. 

mee bij de realisatie van onze pleinen, de aanschaf van een 

geluidsinstallatie en de inrichting van ons theater. Ook 

hebben zij de festiviteiten rondom het 60-jarig bestaan 

financieel ondersteund. 

 

 

 
 

Via het wijkoverleg Nieuwland (wijkbudget) hebben 2x een bedrag ontvangen om ons plein aan 

te passen. Zo hebben ze vorig schooljaar de verhoging het hekwerk op het voetbalveld 

ondersteund. Deze aanvragen moeten altijd gedaan worden door bewoners van de wijk. 

 

 

 
 

Het Jeugdeducatiefonds helpt de school sinds een jaar. Zo hebben zij vorig schooljaar o.a. een 

deel van de Kinderraad, de boekjes voor de kleuters en de tijdschriften voor de groepen 3 

betaald. Ook in het schooljaar 2019-2020 worden we weer geholpen door het 

Jeugdeducatiefonds. Het Jeugdeducatiefonds wordt mede ondersteund door Het Fonds 

Schiedam Vlaardingen e.o. en de ABN-AMRO Foundation. 
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DOELSTELLING JEUGD EDUCATIEFONDS 

Het Jeugdeducatiefonds zet zich in om gelijke ontwikkelingskansen te bieden aan kinderen die 

opgroeien vanuit een achterstand. De ouder(s) zijn veelal niet in staat zijn om extra kosten te 

dragen waardoor kinderen een lager niveau van opleiding bereiken dan mogelijk is. Het 

Jeugdeducatiefonds wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin álle kinderen een zo 

hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken. 

 

 

 
De ABN-AMRO Foundation werkt nauw samen met het Jeugdeducatiefonds. Begin oktober 

hebben zij het uitstapje naar Corpus Leiden voor de groepen 7 en 8 volledig geregeld en betaald. 

Een 20-tal vrijwilligers van de ABN-AMRObank staat in Leiden klaar om kleine groepjes door het 

museum te leiden. We hopen na een gesprek op 1 november nog vaker een beroep te doen om 

deze foundation. 
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INFORMATIE SCHOOLJAAR 2019-2020: ACTIVITEITEN  

 

   DATUM  ACTIVITEIT  BIJZONDERHEDEN  

ma  02 september 2019  1E Schooldag Start Gedrags2weken aan de 

hand van Kanjertraining.  
Alle groepen   

  TOT AAN  
HERFSTVAKANTIE  

Startgesprek met ouders  Uitnodiging door leerkracht  

ma 16 september Start Schoolthema: OP REIS! Alle groepen 

ma 16 september  Nationale Schoolbrengweek 2019  Lopend of op de fiets naar 

school  

di  17 september  Voorstelling We gaan op reis!  Marjo & Kees 

wo  18 september  Voorstelling We gaan op reis! Marjo & Kees  

do 19 september Ontruimingsoefening.  

wo  25 september  Take–off wijkschoolvereniging . 

  

Kennismaken met sport- en 

cultuuractiviteiten  

wo 25 september Start verkoop Kinderpostzegels. Groepen 7 en 8 uit om 12.00 

uur. 

di 01 oktober Opblaasbaar Planetarium in ons theater 

Voor groepen 5 en 6 

Universiteit Utrecht 

di 01 oktober Groepen 7 naar Corpus Leiden . ABN AMRO Foundation 

wo  02 oktober  Start Officiële Kinderboekenweek  t/m 13 

oktober. 

  

do 03 oktober Djembé groepen 3 en 4. Op reis naar Afrika! 

vr 04 oktober Groepen 3 en 4 naar Blijdorp.  

vr 04 oktober Groepen 1 en 2 naar Plaswijck.  

ma 07 oktober Boekwinkel in de school 14.30 tot 16.00 uur 

Opening met dans. 

 

ma 07 oktober Dansles voor de groepen 3 t/m 8 i.s.m. 

dansschool Schiedam 

Reis mee! 

di 08 oktober Groepen 8 naar Corpus-Leiden ABN AMRO Foundation 

do 31 oktober Start Dramalessen Groepen 6 

Bieb opening naar vrijdag 

Theater 

ma  04 november  Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 1 t/m 4  

di/vr 05-08  november  Startblok Kanjerdag Ouderles Groepen 5 t/m 8 

di  05 november  Informatiemiddag VO groepen 8   15.00-16.00 uur  

do 07 november Zoek je slim#PRO Groepen 8 

vr 08 november Week van de Mediawijsheid 2019. Het 

thema luidt: ‘Aan of uit?’. 

Groepen 7 

di  19 november  Voorlopig Adviesgesprekken VO groep 8    

di  26 november  Schriftelijk Verslag 1 periode  Groep 1 t/m 8 

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 



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

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  

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 
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FOTO’S OPENING PLEIN SEIZOEN DE BETROKKEN SPARTAAN: 
 

 
 

 

De volgende maandinfo komt 

uit op 1 november 2019. 

 


