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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Corona maatregelen 
Iedereen heeft waarschijnlijk de maatregelen van de overheid gehoord of gezien t.o.v. 
Corona. We moeten er samen voor zorgen dat we het virus onder controle houden, ook 
rondom en binnen ons IKC. Wij willen u er graag op attenderen dat ouders/ verzorgers 
buiten moeten wachten als ze kinderen komen halen of brengen tussendoor of als ze 
eventueel naar therapie moeten o.i.d. Spreek een tijd af met de leerkracht wanneer u komt, 
zij brengen dan het kind naar de ingang. Mocht er iets anders zijn waarvoor u naar school 
komt, dan verzoeken wij u om aan te bellen en te wachten tot er een medewerker naar de 
deur komt en u te woord staat.  
Daarnaast merken we dat het bij de hekken op het plein erg druk is waardoor mensen die 
naar binnen of naar buiten willen nauwelijks doorgang hebben. Als u wacht op de kinderen, 
maak wat ruimte voor elkaar en laat het gedeelte bij de hekken én de vanghekjes daarachter 
vrij zodat iedereen er veilig mét 1,5 meter afstand doorheen kan.  
 
Nieuwe medewerkers 
Op ons IKC zijn dit schooljaar 3 nieuwe medewerkers gestart. Wart Koevoet, leerkracht in 
groep 3A. Hij gaat bij juf Mieke en juf Manon zijn afstudeerstage doen. Iris van der Hijden is 
onderwijsassistent in de groepen 1-2C.  Jessica Bisselink is de nieuwe sportcoach en zij gaat 
zorgen voor uitdagende sportactiviteiten in verschillende groepen. Hieronder stellen zij zich 
aan u voor. 
 
Mijn naam is Wart Koevoet, ik ben 27 jaar en 4e jaars Pabo-student aan de 
HAN in Nijmegen. Dit schooljaar ga ik mijn afstudeerstage lopen bij juf Mieke 
en juf Manon in groep 3a. Op maandag en dinsdag zal ik op de school 
aanwezig zijn. 
Ik ben geboren in Gouda maar woon nu in Zevenaar. Naast mijn passie voor 
het lesgeven, tennis en voetbal ik ook graag. Tijdens mijn afstudeerstage doe 
ik onderzoek naar bewegend leren en hoe je dit kunt vormgeven bij bepaalde 
vakken. Ik ben heel blij om op deze school en in deze gezellige klas mijn 
afstudeerstage te mogen lopen. 
 
Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. 



 
 
Mijn naam is Iris van der Hijden en ik ga dit schooljaar werken in de groepen 1/2 
als onderwijsassistent. Dit doe ik in combinatie met de buitenschoolse opvang. 
 

Sommige zullen mij herkennen van vorig jaar toen heb ik ook op school gewerkt 
met dezelfde combinatie. Aan het einde van dat schooljaar heb ik besloten om 
een rondreis te maken door Zuid Amerika. Vandaar dat ik een tijdje weg 
geweest ben. Mochten jullie willen weten hoe mijn reis is geweest, stel mij 
gerust wat vragen. Nu ben ik weer terug en heb ik weer veel zin om aan de slag 
te gaan! 

 
Ik ben Jessica en ik ben vanaf 1 oktober de nieuwe sportcoach in Westervoort 
en Groessen.  
Je zal mij regelmatig zien op de verschillende groepen. Met mijn opleidingen 
Onderwijsassistent en Leraar Lichamelijke Opvoeding en mijn ervaring van 5 
jaar bij Kinderopvang Zonnekinderen ga ik zorgen voor uitdagende 
sportactiviteiten. Zelf vind ik het erg leuk om te volleyballen en groepslessen te 
volgen in de sportschool.  
 
Wil je meer over mij te weten willen komen spreek mij dan gerust aan. 
 
Ik heb er zin in! 

 
Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen zijn bij ons gestart: 
In groep 1/2B: Yaliza Bouwman,  Nova Tiecken, Arno Boghosian 
In groep 1/2C: Bo Heintzbergen 
In groep 3A: Mirzazada Shahed  
In groep 4:  Jack Hollaar  
 

Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok         Welkom! 
 
Agenda  
Maandag   5 oktober  Dag van de leraar 
Vrijdag  16 oktober              Speelgoed/spelletjesochtend groepen 1-2 
Maandag 19 oktober  Herfstvakantie 
Maandag  26 oktober  Weer naar school 
Woensdag 28 oktober  Hoofdluiscontrole 
Donderdag 29 oktober  Nieuwsbrief nr. 3 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



Prikbord 
 

We zijn begonnen met de Kinderboekenweek! 
Het thema van dit jaar is: “En toen?” 
We hebben het thema gekoppeld met aan ons grote schoolthema. 
Wij kunnen dus uitgebreid aan de slag met het thema. 
  
Tilly de tijdreiziger is woensdag bij alle groepen op bezoek geweest. 
Ze is haar tijdmachine verloren. Helaas, was deze ook niet op school. Ze 
had haar koffer gelukkig wel mee. In haar koffer zaten allerlei voorwerpen 
uit de geschiedenis. 
Zoals een boek van de ridders, een pistool uit de oorlog, een steen uit de 
steentijd, ijs uit de ijstijd, de tekens van de tijd van de Farao’s.   
 Alle groepen kiezen een thema uit de geschiedenis waar zij mee aan de 
slag willen gaan. Veel groepen zijn al enthousiast begonnen. 
Zo wordt het een grote reis door de tijd. Donderdag 8 oktober krijgen de 
leerlingen nog een circusvoorstelling te zien over het thema. 
  
Wij gaan dus samen op onderzoek! En toen?? 

 


