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Nieuwsbrief 
Nr. 19  21-06-2018 

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

- 
 

 
Een zoon voor meester Mark 
 
Gisterenavond is de zoon van Mark Derksen, meester van groep 
5, geboren. Hij heet Jim en met moeder en kind gaat het goed. 
Hiernaast ziet u de trotse papa. 
 
Mark en Anouk, van harte gefeliciteerd! 
 
 
Peutergym 

 
 
 
Op vrijdag 8 en 15 juni was er voor het eerst peutergym, 
gegeven door de sportcoach van Zonnekinderen. Er 
waren zelfs peuters van buiten ons IKC aanwezig.  
De peuters deden met veel enthousiasme mee.  
Volgend schooljaar gaan we hier mee verder. Data 
hiervoor leest u in de kalender. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gezonde school 
 
Omdat wij een Sport IKC zijn met het certificaat “Gezonde School” zien wij graag dat vanaf 
volgend schooljaar de kinderen voor de kleine pauze elke dag fruit meebrengen. Veel 
kinderen doen dit gelukkig al. Dit beleid op gezonde voeding zorgt ervoor dat leerlingen 
beter in hun vel zitten, minder snel griep krijgen of verkouden zijn, zich fitter voelen en zich 
beter kunnen richten op het werk in de klas. 
Donderdag blijft, net als dit jaar Waterdag. De meesters en juffen zullen hierin het voorbeeld 
geven. Ook zij drinken tijdens schooltijd, alleen nog maar water. 
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Herinnering Verbouwing/verhuizing 
 
Omdat verschillende groepen volgend jaar een andere plek krijgen, moet er intern worden 
verhuisd. Wij willen hiervoor de laatste schooldag benutten. Daarom hebben de kinderen 
een dag eerder vakantie en zijn ze vrijdag 6 juli al vrij. 
Houdt u hier rekening mee! 
 
 
 
Nieuwe leerlingen mei en juni 
 
In mei en juni kwamen de volgende leerling bij ons op school.  
In groep 1/2a:  Biem op den Brouw, Aliyah Bonaparte,  
                      Elise Boers en Maegan Krijger 
In groep 1/2b:  Suze Bosgraaf, Jidde Denie en Mila Davids 

We wensen jullie een fijne schooltijd op Sport IKC Het Startblok!                   Welkom 
 
 
Activiteiten Zonnekinderen in de zomervakantie 
 
Hieronder ziet u alvast een schema met activiteiten die plaatsvinden in de zomervakantie 
georganiseerd door Zonnekinderen. De tijden en locatie volgen nog. 
 

 
 

Agenda                           

Vrijdag 22 juni  Studiedag; de kinderen zijn vrij 
Maandag 25 juni  Rapport mee met groep 1 t/m 7  

               10 minutengesprekken groep 1 t/m 4 en 6 
Donderdag  28 juni  Musical voor groep 1 t/m 7 
Vrijdag 29 juni  Afscheidsavond groepen 8 
Maandag   2 juli  10 minutengesprekken groep 5 
Woensdag    4 juli  10.30 uur Kennismaking nieuwe groep 
Donderdag   5 juli   Nieuwsbrief nr. 20 

                        14.45 uur: Start zomervakantie 
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Prikbord 
 
  

 

 

 

 


