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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corona
Zoals u vast wel hebt vernomen zijn de afgelopen weken de maatregelen rondom het
voorkomen van de verspreiding aangetrokken. Als school hebben we ook maatregelen
genomen om verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan:





ouders blijven in principe buiten het hek en halen daar hun kind op;
ouders komen niet in school; mocht dit toch nodig zijn, willen we u dringend vragen
om een mondkapje te dragen;
kinderen mogen alleen voorverpakte traktaties meenemen;
voor de rest hanteren we de regels zoals die vanuit de overheid worden geadviseerd:
o.a. minimaal 1,5m afstand en regelmatig handen wassen.

Ventilatie
We weten dat ventilatie erg belangrijk is in het voorkomen van de verspreiding van het virus.
We proberen op school ook goed te ventileren. Belangrijk in dezen is dat u de kinderen
warm aankleedt; door het regelmatig ventileren zal het in de groepen fors koeler zijn dan
normaal. Daarnaast wordt vanuit het bestuur de ventilatiemogelijkheden gemonitord.
Volgende week krijgen we ook onderzoek hoe het zit met de ventilatie. Tevens zullen er de
komende tijd CO2 meters in de school komen om de luchtkwaliteit te meten. In de groepen
komt een ventilatie-instructie. Kortom, we doen er alles aan om de school gevrijwaard te
laten zijn van het Covid-19-virus. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Sinterklaas en Kerst
Door het Coronavirus zullen de Sinterklaasactiviteiten en Kerstvieringen anders gaan dan
voorgaande jaren. Op dit moment wordt druk overlegd hoe we de feesten en vieringen om
een veilige manier kunnen laten doorgaan. We houden u op de hoogte.

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn in oktober bij ons gestart:
In groep 1/2a:
Jailey Weitjes
In groep 1/2b:
Thijs Derksen, Selah Saounera
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok

Agenda
Maandag
Maandag
Donderdag

9 november
16 november
26 november

Start Schoolfruit
Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Schoen zetten groep 1 t/m 8
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Prikbord
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties
groente en fruit per week. Sport IKC Het Startblok doet namelijk weer mee aan EUSchoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en
groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
Wilt u elke week weten welke stuks fruit of groente uw kinderen ontvangen? Schrijf
u dan in voor de Nieuwsbrief voor Ouders via
www.euschoolfruit.nl/schoolfruitnieuwsbrief .
Het EU-Schoolfruitprogramma is een goede start om de aanbevolen
hoeveelheid groente en fruit per dag te halen. Het EU-Schoolfruiten groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland en het Steunpunt Smaaklessen &
EU-Schoolfruit. Het programma wordt ondersteund door het
Voedingscentrum.

Op naar een lekker en
gezond schooljaar!

