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

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

Megabedrag sponsorloop Sport IKC Het Startblok  
Op woensdag 7 maart hebben alle leerlingen van Sport IKC Het Startblok meegedaan aan de 
sponsorloop voor KWF en de Maarten van der Weijden Foundation.  
Elk jaar kiezen we een goed doel waar we geld voor inzamelen. Dit jaar was het voor 
onderzoek naar kanker. Aanleiding hiervoor was dat Bart Bosman, vader van twee leerlingen 
in augustus de Elfstedentocht gaat zwemmen samen met Maarten van der Weijden 
(Olympisch zwemmer). Meester Niels heeft vorige week in Utrecht de marathon gelopen 
samen met Team KWF. Beiden doelen zamelen geld in voor onderzoek naar kanker. 
In de weken voor de sponsorloop hebben alle kinderen zoveel mogelijk sponsoren gezocht.  
Op de dag zelf liepen de kinderen met veel enthousiasme de rondjes rondom en door de 
school, aangemoedigd door ouders, opa's en oma's en de juffen en meesters.  
Gisteren, 28 maart, hebben we in de grote hal samen met de kinderen het Megabedrag 
bekend gemaakt van 5000 euro. Wij waren, net als de kinderen heel erg verrast over dit 
mooie bedrag. Als beloning kregen alle kinderen een gouden Kanjermedaille met een 
heerlijke Kanjerkoek! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkeersveiligheid  

De kinderen die op de fiets naar school komen ondervinden veel hinder van geparkeerde 

auto’s (ook voor de uitritten) tijdens de wegbreng/ophaalmomenten, vooral bij de 

hoofdingang. Parkeert u daarom alleen in de parkeervakken. Want hoe beter iedereen 

rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid. 
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Naar het Kasteel 
Deze week zijn alle groepen naar Kasteel Doornenburg geweest. We willen iedereen die ons 
daarheen heeft gebracht hartelijk bedanken. Zonder u was dit niet mogelijk geweest.                             

 
 
 

Start schooldag 
In verband met de rust in de klas en effectieve inzet van onderwijstijd willen we graag dat 
vanaf volgende week kinderen van groep 3 t/m 8 zelfstandig de klas in gaan. Ouders nemen 
dus afscheid op de gang. 
Om 8.30 uur gaat de deur van het lokaal dicht en start de leerkracht direct met het geven 
van instructie aan de kinderen die dat nodig hebben, terwijl de rest van de klas zelfstandig 
aan het werk gaat. 
 
 

Pasen 
Vandaag vierden wij het Paasfeest. De kinderen kregen ’s ochtends in de klas het 
paasverhaal te horen. ’s Middags heeft de ouderraad voor ons een paaslunchbuffet 
verzorgd. Heel de ochtend waren zij druk in de weer met alles te klaar maken. Hartelijk 
bedankt hiervoor. Het was heerlijk! 

 

Fietscontrole groep 7 
Woensdag 4 april is er een fietscontrole voor de kinderen van groep 7. 
Zorgt u ervoor dat uw kind die dag op de fiets naar school komt. U krijgt 
bericht thuis als er iets aan de fiets mankeert. Op woensdag 11 april doen 
de kinderen het Praktijk Verkeersexamen. Hieraan mogen de kinderen 
alleen aan deelnemen op een goedgekeurde fiets. 
 

Welke ouders willen helpen tijdens het praktijkexamen op woensdag 11 april? 
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We zijn op zoek naar 8 ouders die tijdens het praktijkexamen willen 
helpen. Het Startblok mag op 4 plaatsen op de route controleren of 
de leerlingen zich aan de verkeersregels houden. Op iedere plek 
staan/zitten dus 2 ouders. Ouders die zich opgeven moeten 
beschikbaar zijn tussen 8:30 uur en ongeveer 11:00 uur. Mocht u 
willen helpen dan graag opgeven via de groepsleerkracht van groep 
7. 
 

 
Nieuws van Zonnekinderen 
Het afgelopen thema stond voor de peuters van IKC het Startblok in teken van de 
brandweer. We hebben een brandweerwagen en kazerne gemaakt van grote kartonnen 
dozen. We hebben huizen geblust met brandslangen. Het verhaal van Snuffie en de brand 
nagespeeld en nog véél meer. Er kwam zelfs een grote brandweerwagen met echte 
brandweermannen! 
 

                                   

 

Instroom kleuters 
Op dit moment is de directie al weer bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Daarom 
willen we graag weten hoeveel kleuters er gaan instromen. Heeft u een kind dat volgend 
schooljaar 4 jaar wordt en hem of haar nog niet aangemeld? Dan stellen we het op prijs dat 
u dat binnenkort doet. Aanmeldformulieren kunt u afhalen bij de administratie of de 
directeur. 

 

Gevonden 
In de nabijheid van school is een gouden (of goudkleurige) ring gevonden. Is deze van u, 
meldt dit dan bij de directeur Monique Kampman. 
 

 

Agenda  
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Vrijdag 30 maart Goede vrijdag; de kinderen zijn vrij 
Maandag   2 april 2e paasdag; de kinderen zijn vrij 
Dinsdag   3 april Studiedag; de kinderen zijn vrijdag 
Woensdag    4 april Fietscontrole voor groep 7 
Donderdag    5 april Theorie Verkeersexamen groep 7 
Vrijdag   6 april Schoolfotograaf 
Maandag   9 april Entreetoets groep 7 
Dinsdag 10 april Entreetoets groep 7 

                  18.00 uur: Starbloktheater groep 1/2a, 3, 5 en 8a 
Woensdag  11 april Praktijk Verkeersexamen groep 7 
Donderdag 12 april Entreetoets groep 7 

                  18.00 uur: Starbloktheater groep 1/2c, 4/5, 7 en 8b 
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