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

Een nieuw schooljaar
De kop is eraf, we zijn het schooljaar goed begonnen. Iedereen is inmiddels gewend aan een
nieuwe klas, misschien nieuwe klasgenootjes, een andere leerkracht en aan hoe onze school
er nu uitziet. Verschillende groepen hebben een andere plek in het gebouw.
Schoolkalender
Vorige week is aan uw (oudste) kind de schoolkalender meegegeven. Heeft u deze niet
ontvangen, of wilt u (bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders) een extra kalender,
geeft u dit dan even aan.
Gesprekscyclus schooljaar 2021-2022
Vanaf dit schooljaar heeft de gesprekscyclus drie gesprekken. In de groepen 3 t/m 8 worden
de gesprekken met uw kind erbij gevoerd. Alle ouders worden verwacht.
U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de gesprekken tot de dag waarop de eerste gesprekken
worden gevoerd.
Wat houden de verschillende gesprekken in?
- Een kennismakingsgesprek
U vult thuis het formulier kennismakingsgesprek in. Uw kind heeft dit afgelopen week mee
naar huis gekregen. Dit formulier wordt besproken tijdens het gesprek.
- Een voortgangsgesprek (na de Cito weken in februari)
Tijdens dit gesprek zullen de Cito toetsen centraal staan, die in januari/februari worden
afgenomen. Ook is er ruimte over de algehele voortgang van uw kind te praten.
- een eindgesprek (aan het einde van het schooljaar)
Aan het einde van het schooljaar worden de Cito toetsen besproken, die in mei/juni worden
afgenomen. Daarnaast kan het rapport een plek krijgen in dit gesprek en zaken die belangrijk
zijn voor de overdracht naar de volgende groep.

Ouderraad
De ouderraad is weer op zoek naar leden. Mocht je interesse hebben kun je een mailtje
sturen naar or@sportikc-hetstartblok.nl

Verkeersveiligheid
Aan de start van dit schooljaar willen we u, kinderen en ouders, aansporen
om zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Wij zijn
tenslotte een SPORT IKC!
De buren van onze school ondervinden veel hinder van geparkeerde auto’s
(ook voor de uitritten) tijdens de wegbreng/ophaalmomenten. Parkeert u
daarom alleen in de parkeervakken. Wilt u bij het ophalen van de kinderen
zoveel mogelijk op de speelplaats wachten? Dan blijft de stoep voor
passerende voetgangers begaanbaar.

Waterdrinkdag/ Fruitdagen
Ook dit jaar drinken we op donderdag weer water. De kinderen nemen op deze dag een
bidon of flesje mee met water. Water met wat fruit erin mag ook. Voor de ochtendpauze
zien we graag dat uw kind fruit meeneemt.
Woensdag 22 september is het Nationale Kraanwaterdag. Op deze dag leren de kinderen
alles over de kracht van kraanwater als gezonde en sportieve dorstlesser. Aan de hand van
korte aantrekkelijke activiteiten ontdekken de kinderen van groep 1 t/m 8 waarom
kraanwater gezond is
Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn bij ons gestart:
Gijs Klappe, Jeceyra Rier, Taim Alzuabi, Jesper Bosgraaf, Ilya Builtjes, Mirthe van Dalen, Mik
Heintzbergen, Hivi Hururi, Savanya Landveld, Miran Polat, Do Vermanen, Vince Veldink, Loek
Niemeijer, Chanaya Bos en Jeralynn Bos.

Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok

Welkom!

Agenda
Vrijdag
17 september
Studiedag; alle kinderen zijn vrij
Maandag
20 september
Start Kennismakinggesprekken
Maandag, dinsdag 4 en 5 oktober Schoolfotograaf
Donderdag 14 oktober
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