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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 ander leerkracht en aan hoe onze school 

er nu uitziet. 

Binnen ons IKC hebben versterking van nieuwe medewerkers: Rowena Plompen en Iris van 

der Hijden zijn onderwijsassistent. Kirsten Derksen is pedagogisch medewerker bij de 

dagopvang en de BSO en Carolien de Hartog is werkt als groepsondersteuner in groep 4. 

Welkom allemaal! 

 
 
Schoolkalender 
Gisteren 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 bij Monique Kampman. 
 
 
De schoolsportvereniging  
Dit schooljaar start de schoolsportvereniging pas na de herfstvakantie. Informatie over het 
programma volgt te zijner tijd. 
 
 
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 

sportbasisschool! 

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. 

Want hoe beter iedereen rekening houdt met elkaar, hoe beter het is voor de 
verkeersveiligheid. 
 
 

 
 



Gezonde school 
Gezond gewicht, bewegen en voeding, staan bij ons op school centraal, daarom willen we in 
elke nieuwsbrief een leuk weetje, tips over deze onderwerpen met u delen. 
 
In de volgende link vindt u een site met ideeën over traktaties. 
https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties?utm_source=JOGG-
update&utm_campaign=eb8981f8fb-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_07_19_08_46&utm_medium=email&utm_term=0_616b2bc48b-
eb8981f8fb-117127089 
 
Heeft u vragen over gezond gewicht, bewegen of voeding? 

Spreek me gerust aan!  

Meester Niels 

 
 
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. 
 
 
Informatieavond 

Dinsdag 4 september houden wij in alle groepen een informatieavond. Uw aanwezigheid op 
deze avond vinden wij erg belangrijk. U krijgt deze avond veel informatie die ook voor u van 
belang is. Daarom nodigen we u van harte uit deze avond aanwezig te zijn . Meer informatie 
over de indeling van deze avond ontvangt u binnenkort per mail. 

                                    

Agenda  
Donderdag  30 augustus  14.30-15.00 uur: bekijken bamboebouwsels 
Dinsdag     4 september  Informatieavond 
Donderdag    6 september  Spelletjesmiddag groep 1-8 
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Prikbord 

Opvoedingsondersteuning…, samen weet én kun je meer bereiken 

 

Home-Start de Liemers is een project dat in de 3 Liemerse gemeenten wordt uitgevoerd door 
Humanitas sinds 2009.  
Getrainde en enthousiaste  vrijwilligers ondersteunen gezinnen met kinderen ,in de leeftijd van 0-14 
jaar,  in de thuissituatie. Laagdrempelige opvoedingsondersteuning noemen we het.  
De vragen vanuit ouders/verzorgers zijn heel divers en variëren van bv. leren grenzen aan te geven, 
structuur leren  aanbrengen, opvoeden in Nederland tot de behoefte aan een sparring-partner en 
praktische opvoedingsadviezen.  
Het team bestaat uit 30 vrijwilligers en 2 projectcoördinatoren.  

Hoe werkt Home-Start  de Liemers:  
Wekelijks komt een getrainde vrijwilliger bij het gezin . Centraal staat de vraag en behoefte van het 
gezin. Doel van de ondersteuning is om de druk van de ketel te halen in het gezin dat het tijdelijk zelf 
niet redt. Hierdoor kan rust en ruimte ontstaan, die ouders en kinderen kunnen helpen de situatie 
beter te beheersen. De ondersteuning is gratis voor gezinnen en tijdelijk (van enkele -12 maanden).   

De ervaring leert dat met de juiste ondersteuning het gezin er uiteindelijk vaak zelf uitkomt!   

In de Liemers is de vraag:  “Opvoedingsondersteuning  , ook voor ons gezin ? ” al door honderden 
gezinnen positief beantwoord door te ervaren wat een vrijwilliger voor hen kan betekenen.  
Veel ouders die tijdelijk een steuntje in de rug van iemand kunnen en konden gebruiken omdat 
opvoeden niet altijd even lekker gaat/ging.  
Hoe fijn kan het dan zijn wanneer een getrainde vrijwilliger  in zo’n periode een luisterend oor biedt, 
rust brengt en/of helpt met praktische zaken ?!  

Voor informatie of een gesprek, als belangstellende, gezin, vrijwilliger of verwijzer   kunt u terecht 
bij de projectcoördinatoren:  

Loes Hulsebosch    l.hulsebosch@humanitas.nl     06-351 309 61  
Eline van Kuijk        e.vankuijk@humanitas.nl         06-134 36 787  
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