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OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

                    

                               

AGENDA AUGUSTUS – SEPTEMBER 2018  
  
AUGUSTUS  

Ma 27 1E SCHOOLDAG 

KOFFIE TOT 10.00 UUR 

START GOUDEN KANJERWEKEN (2 WEKEN): THEMA GEDRAG EN REGELS 

Di 28  

Wo 29  

Do 30  

Vr 31 KOFFIE 

 SEPTEMBER  

Ma 03 KOFFIE 

Di 04  

Wo 05  

Do 06 09.00 UUR GROEP 3A UITLEG BIBLIOTHEEK (OP SCHOOL) 

10.15 UUR GROEP 3B UITLEG BIBLIOTHEEK (OP SCHOOL) 

Vr 07 KOFFIE 

 Ouders worden vanaf deze week tot de herfstvakantie uitgenodigd voor een 

Startgesprek 

Ma 10 KOFFIE 

Di 11  

Wo 12  STAKING BASISONDERWIJS IN ZUID-WEST NEDERLAND. 

DE SCHOOL IS GESLOTEN! 

Do 13 09.00 UUR GROEP 4A ANANSI IN DE BIBIEB (HULPOUDERS NODIG) 

Vr 14 KOFFIE 

  

Ma 17 KOFFIE 

Di 18 PRINSJESDAG 

Wo 19 KICK OFF WIJKSCHOOLVERENIGING NIEUWLAND 

Do 20 09.00 UUR GROEP 4B ANANSI IN DE BIEB (HULPOUDERS NODIG) 

SCHOOLBRENGDAG 2018 (Op de fiets of lopend naar school) 

Vr 21 KOFFIE 

  

Ma 24 KOFFIE 

Di 25  

Wo 26  

Do 27  

Vr 28 KOFFIE 
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VOORWOORD:  
 

 

Zoals u reeds in een apart bericht op PARRO hebt kunnen lezen is de dochter van 

juffrouw Daphne en haar man Fadi na 5 dagen overleden. We hopen, daar waar 

nodig en gewenst, juffrouw Daphne te kunnen ondersteunen in deze intens trieste 

periode van haar leven. U begrijpt, dat juffrouw Daphne voorlopig niet in staat is 

om te gaan werken. Wilt u uw medeleven tonen, dan kunt u een kaartje afgeven bij 

de directie.  

 

Fijn dat iedereen er weer is! 

 

Welkom terug op school. We hopen, dat iedereen genoten heeft van de 

zomervakantie (met uitzonderlijk warm weer) en dat onze leerlingen weer zin 

hebben in school. 

 

Er is in de vakantie weer hard gewerkt om in een fijne omgeving les te kunnen 

geven. Zo zijn de muren geschilderd, het kunstgras onderhouden, de digiborden 

nagekeken en zijn alle vloeren gereinigd. Een compliment aan alle werkers, die in 

een zeer warm gebouw aan het werk zijn gegaan. 

 

Schooljaar 2018-2019 wordt een zeer speciaal jaar. Het Startblok bestaat dan 

namelijk 60 jaar. Natuurlijk gaan we dat uitgebreid vieren. De komende maanden 

hopen wij een mooi programma te kunnen presenteren. We maken snel de data 

bekend van deze week. 

 

Dit schooljaar staan er weer veel activiteiten op de kalender. Leerzaam en leuk voor 

onze leerlingen. We hopen op uw hulp bij al deze uitstapjes. 

 

Ondanks het tekort aan leerkrachten hebben we voor het komende schooljaar een 

mooi team kunnen samenstellen. Samen met u als ouders zetten wij de schouders 

onder een gezonde, leerzame, maar ook leuke schooltijd voor uw kind.  

 

Namens het schoolteam 

 

Met vriendelijke groet, 

Walter Konings   

Schoolleider obs Het Startblok  
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STICHTING JANNIE DEKKER FONDS 

 

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

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

Op dit moment hebben we zo’n € 2.500,00 bij elkaar gespaard. 
 

  
  

DE MONITOR VAN DE GEMEENTE SCHIEDAM  
 

De gemeente Schiedam neemt regelmatig een vragenlijst af bij de jongeren in 

Schiedam. Deze lijst wordt ontwikkeld door De Kleine Ambassade in opdracht van 

de gemeente. Het jeugdbeleid in Schiedam wordt vastgesteld met o.a. de hulp van 

deze monitor. 

 

In het begin van schooljaar wordt in de groepen 7 en 8 de vragenlijst schriftelijk 

afgenomen. 

 

PARRO 

Uw kinderen worden automatisch in de nieuwe groep ingedeeld. Bij problemen 

graag contact zoeken met Samira of Ikram. U kunt niet zonder PARRO! 

 

ACTIVITEITENKALENDER 

 

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

verschoven. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u het meest actuele overzicht. 
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DE GOUDEN KANJERWEKEN 

 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar wordt aandacht besteed aan regels en 

afspraken. Deze regels en afspraken zijn de basis, van waaruit het gele jaar gewerkt 

wordt. Hieronder vindt u de belangrijkste regels en afspraken: 

 

- We vertrouwen elkaar 
- We helpen elkaar 
- We werken samen 
- We hebben plezier 
- We doen mee 
 
Ook in het schooljaar 2018-2019 werken we weer met de Kanjer methode. 
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PERSONEELSZAKEN 
 
De estafettestaking in het onderwijs vindt in SEPTEMBER plaats in de provincies 
Zuid-Holland en Zeeland. U krijgt van ons via PARRO nog bericht of de school op 
woensdag 12 september is gesloten. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Het 
tekort aan personeel loopt hard op in het basisonderwijs.  
 
 
VERKEERSVEILIGHEID. 

Op donderdag 20 september doen wij mee aan de nationale Schoolbrengdag 2018. 
Het is de bedoeling, dat zoveel mogelijk kinderen, die dag, met de fiets of lopend 
naar school komen. Dus …….  laat de auto staan!!! Meer informatie op 
www.schoolopseef.nl/schoolbrengdag. 

 

 
 

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.  

 

http://www.schoolopseef.nl/schoolbrengdag
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SCHOOLFRUIT 

We gaan wederom inschrijven voor deelname aan SCHOOLFRUIT. Na loting zal 

blijken of onze school opnieuw in aanmerking komt. Als dat zo is, doen we graag 

weer een beroep op een aantal ouders om het fruit te snijden en te verdelen. 

 

 

 

 

 

 

 

WE BLIJVEN SPAREN 

We blijven kleine huishoudelijke elektrische apparaten 

sparen. Er staat een container in de hal. De volle 

container gaan wij als school wegbrengen bij de 

recyclewinkel onder de gymzaal aan de Meesterstraat. 

Elk apparaat brengt geld op voor het Jannie Dekker 

Fonds. Blijft u sparen? Gooi geen apparaten weg! 

Bijvoorbeeld: wekkerradio’s, computers, mixers, keukenapparaten, cd spelers enz. 

enz. 

 

SCHOOLVAKANTIE ENJ VRIJE DAGEN 

   
VAKANTIE 1E DAG LAATSTE DAG 
   

Herfstvakantie 15 oktober 2018  26 oktober 2018 
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 
   

 

 



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

 

 

KOFFIEDRINKEN IN OUDERLOKAAL. 

 
Op maandagochtend en vrijdagochtend van 08.30 uur tot uiterlijk 10.00 uur is de 

ouderkamer /personeelsruimte geopend voor de ouders. U kunt dan onder het 

genot van een kopje koffie of thee gezellig van alles bespreken. Soms schuift ook de 

directie aan. Op andere dagen is de personeelsruimte in gebruik voor andere 

bijeenkomsten. Het is niet bedoeling, dat u dan een kopje koffie of kopje thee bij 

ons komt drinken. Natuurlijk is dat wel toegestaan als u een afspraak onder 

schooltijd hebt of taken ten behoeve van de school komt uitvoeren 

(versieren/luizenmoeders). 

 

In het ouderlokaal staat een nieuw koffiezetapparaat. We hopen, dat u zult genieten 

van een vers kopje (bonen)koffie. Voor de ouders zijn nieuwe mokken besteld met 

het logo van de school. Graag de mokken na gebruik afwassen of in de vaatwasser 

zetten. 

 

DE NIEUWE PRIVACY WETGEVING 

Per 25 mei aanstaande treedt de wet AVG (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) in werking. Deze is vooral gericht op het verder beschermen 

van de Privacy van u als ouders, van onze leerlingen en van medewerkers. Deze wet 

geldt voor alle organisaties en stichtingen binnen Europa en dus ook voor onze 

school.  

U wordt verzocht om in PARRO in uw profiel aan te geven voor welke accounts u 

toestemming geeft (instellingen - 3 rondjes – profiel – 3 rondjes achter naam kind). 

Voor hulp kunt u terecht bij Samira en Ikram. 

Wij moeten van alle ouders een ingevuld formulier (in PARRO) in ons bezit hebben. 

Graag uw medewerking! 

 

BSO STARTKIDS (buiten schoolse opvang) 

 

Geen nieuws ontvangen. 

 

 

Op 1 oktober 2018 komt de volgende maandinfo uit!  
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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 
HERFSTVAKANTIE 

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  

wo 03 oktober Start Kinderboekenweek thema vriendschap  

wo 03 oktober Start workshops gedichten maken gr 4 t/m 8 

wo 10 oktober Voorlezen in groepen 1 en 2 Kim van de Bieb 

do 11 oktober Presentatie groepen 5 t/m 8  

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

do 01 november Startblok Kanjerdag Info volgt 

di 06 november Informatieavond VO groep 8  19.00-20.00 uur 

di 20 november Voorlopig Adviesgesprekken VO groep 8  

do 22 november Verslag 1 periode  

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

wo 05 december Sinterklaasfeest 12.00 uur vrij 

do 20 december Kerstdiner 17.30-19.00 uur 

vr 21 december 12.00 uur school uit  

 2019   

do 10 januari Start Take Care groepen 6 en 7  

di 15 januari Startblok Kanjerdag Info volgt 

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   

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  11 april Lentekriebels groepen 4 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  



OP HET STARTBLOK IS ALTIJD WAT TE DOEN.    

do 18 april CITO Eindtoets groep 8  

do 18 april Lente/Paasactiviteit groepen 1-4  en P  

do 09 mei Schoolfotograaf  

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 datum nog niet bekend 

 ???? 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: 

- Democratielessen groepen 7 
- Afval the Game groepen 6 
- Kindergemeenteraad 
- Pluis voor groepen 5 

 
Verder zijn we druk bezig feestweek te vullen 
met activiteiten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


