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Van de directie
De herfstvakantie is begonnen. Na de intensieve start van het nieuwe schooljaar
zijn de kinderen wel toe aan even lekker een weekje niks. Ik hoop dat iedereen
een fijne vakantie heeft!
De meesters en juffen zijn nog aan het werk. We werken vandaag verder aan
een aantal punten uit het jaarplan. Vanuit de speerpunten van de visie zijn we
vandaag bezig met:
Pedagogisch klimaat: verdiepen van buiten spelen, buiten lesgeven
Toekomstgericht onderwijs: mediapaspoort, hoe kunnen we bijdragen aan het
veilig gebruik maken van internet. Verder in dit startblokje meer hierover.
Voor nu voor iedereen een fijne vakantie en heel graag tot over een week!

Geboren!
Op 2 oktober zijn juf Myrthe
en haar man Mike trotse
ouders geworden van hun
tweede dochter, Maud. Het
gaat heel goed met moeder
en dochter en ze zijn nu
heerlijk aan het genieten
met z’n viertjes! Wij wensen
ze heel veel geluk toe en
zien juf Myrthe na de
kerstvakantie graag weer bij
ons terug op school!

Oproep vervangingen
De berichten over het lerarentekort worden nog steeds veelvuldig verspreid. We
merkten het als school dit jaar met het invullen van de vacatures. Veel later dan
andere jaren waren deze ingevuld. We doen er alles aan om bij ziekte van
leerkrachten zo goed mogelijk voor vervanging te zorgen. Helaas moeten we er
rekening mee houden dat dit ook dit schooljaar niet in alle gevallen zal gaan
lukken.
Dus mocht u onderwijsbevoegdheid hebben en in noodgevallen in (een)
groep(en) naar keuze, op dagen dat het u uitkomt in kunnen vallen, laat het dan
zo spoedig mogelijk weten aan de directie. Alvast heel erg bedankt!
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Ouderportaal
Na de herfstvakantie gaan we starten met het
ouderportaal. Dat betekent dat u, voor ieder kind dat
hier op school zit, een brief mee krijgt met een code
erop. In deze brief staat uitgelegd hoe u zich kan
aanmelden bij de groep van uw kind(eren).
Het ouderportaal heeft vele mooie mogelijkheden om te
communiceren met elkaar. Zo kunnen bijvoorbeeld
berichten over de groep met ouders gedeeld worden,
kunt u uw kind via het ouderportaal ziekmelden en kunt
u zich voortaan digitaal inschrijven voor
oudergesprekken.
Om het voor leerkrachten werkbaar te houden vragen
wij u om hen alleen wanneer echt nodig te benaderen
via het ouderportaal.
Voor ons allemaal start een periode waarin we moeten
wennen aan deze manier van communiceren. Laten we
elkaar de tijd geven om hieraan te wennen. Graag
horen we van u wanneer u ergens tegenaan loopt wat
niet goed (genoeg) werkt.
Marit en Annemarie beheren het ouderportaal, zij
ontvangen graag uw eventuele feedback op
maritmol@morgenwijzer.nl of annemariekok@morgenwijzer.nl

Mediapaspoort
Op Het Startblok starten we na de vakantie met een doorgaande leerlijn op het
gebied van mediawijsheid. We gebruiken hiervoor van groep 1 t/m 8 de lessen
van het mediapaspoort. Aangezien de kinderen thuis en op school veel in
aanraking komen met internet, vinden we het belangrijk om kinderen goede
handreikingen mee te geven, hoe ze hier op een veilige en verantwoorde wijze
mee om kunnen gaan.
We geven de lessen, in alle klassen, tussen de herfst- en de kerstvakantie. Naast
de lessen op school zitten hier ook huiswerkopdrachtjes bij, zodat u hier thuis
ook met uw kind mee bezig kan zijn.

Nieuwe gezichten op Het Startblok
Ik zal mij even voorstellen; Ik ben Karin Snelleman en sinds 1
oktober werkzaam bij het Startblok als ondersteuner. Sommige
ouders hebben mij al vast in de gangen zien lopen. Ik ben in alle
klassen langs geweest om mij aan de kinderen voor te stellen en
zij kennen mij ondertussen als juf Karin.
Ik ben getrouwd met Mark en wij hebben 2 zonen, Taco van 20
jaar en Tobias van 17 jaar en beide student. Voordat ik getrouwd
was en kinderen had heb ik ook met kinderen gewerkt zoals;
zwemlerares en turnlerares. Daarom vind ik het zo leuk om op een
school te werken weliswaar niet in de klas, maar in en rond om de
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school. De kinderen kom ik regelmatig tegen in de gangen en vind het dan leuk
om soms een praatje te houden.
Ook heb ik nog hobby’s zoals; schilderen, klussen, musicals, dansen en skiën.
Graag zou ik mijzelf via deze weg voor willen stellen. Ik ben
Melissa van der Meij, 22 jaar oud en momenteel woonachtig
in Alphen a/d Rijn. In de ochtenden werk ik op basisschool de
Rank en sinds afgelopen week ben ik (voor tijdelijk) een
nieuw gezicht op basisschool Het Startblok, dit is voor in de
middagen. Ik kom tot de kerstvakantie als onderwijs
assistente werken. Dit betekent dat ik een aantal kinderen uit
verschillende groepen ga begeleiden. Tot nu toe heb ik een
erg leuke start gemaakt en heb ik zin in de komende weken.
Groet,
Melissa van der Meij
Mijn naam is Claire van der Meer, 26 jaar en ik woon in
Alphen aan den Rijn. Ik zal vanaf 8 oktober Juf Myrthe
vervangen als onderwijsassistent. Ik zal er op maandag en
dinsdag de hele dag zijn.
Ik ben heel erg enthousiast om als onderwijsassistent op deze
school aan de slag te gaan! Eén dag is niet hetzelfde in het
onderwijs, maar toch structuur, veiligheid en gezelligheid
bieden is waar het om draait. Dit maakt het onderwijs zo
mooi voor mij en is waarom ik dit met veel plezier doe.
Hiernaast doe ik een lerarenopleiding Engels 2e-graads en houd ik erg van koken,
bakken, muziek en lezen vind ik ook erg leuk. Ik kijk ernaar uit de komende tijd
iedereen te leren kennen!

Belangrijke data:
Datum:
Vrij 9 nov
Ma 19 t/m
vrij 23 nov

Activiteit:
Thee drinken
Deze week 10 minuten gesprekken. Deze zijn niet
verplicht. De leerkracht nodigt u hiervoor uit.

Vrij 23 nov

Podiumoptreden

Ma 26 nov

MR vergadering

Woe 28 nov
Woe 28 nov

Pietenochtend
11.30 uur inloopochtend
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Groep:
7
Alle
1/2

1 t/m 4
Alle
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