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

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

  
Ludieke actie bij start verduurzaming 
Misschien heeft u het van uw kind gehoord. Alle kinderen van ons IKC zijn gisteren op het 
schoolplein gefotografeerd door een drone.  (Zij kwamen hierbij niet herkenbaar in beeld.) 
Om op een ludieke manier de aandacht vestigen op het feit dat de 7 scholen van SCO R'IJssel 
verduurzaamd gaan worden in samenwerking met Slim Opgewekt! 
De kinderen vormden samen het woord Energie. Ook op de andere scholen van onze 
stichting werd een dergelijke foto gemaakt, waarbij elk een ander woord vormde. Tezamen: 
WIJ KRIJGEN ALLEMAAL ENERGIE VAN DE ZON! 

Meer hierover binnenkort in de lokale- en regionale media en in onze nieuwsbrief. 

Weekly Mile 
Als school vinden wij een gezonde leefstijl belangrijk en daarom nemen we regelmatig deel 
aan activiteiten (o.a. sportclinics, kookworkshops en pauzeactiviteiten) die worden 
georganiseerd door het Beweegteam Westervoort. In september mogen de kinderen van de 
groepen 3 t/m 5-6 starten met de pilot ‘The Weekly Mile’, een wekelijks rondje hardlopen.  

In Engeland wordt deze bewegingsactiviteit al langer ingezet om de rekenvaardigheid en 
de concentratie te bevorderen d.m.v. een 'Daily Mile'. In Nederland is de 'Daily Mile' 
enkele jaren geleden door oud-schaatser Erben Wennemars geïntroduceerd, ook hier 
met positief effect.  
  
Een half jaar, iedere donderdag, zullen de kinderen voorafgaand aan de pauze 5 
minuten hardlopen onder begeleiding van het Beweegteam. Er zal een opbouw 
plaatsvinden, met als uiteindelijke doel ongeveer 1 kilometer hardlopen rondom de 
school. Kinderen bepalen hun eigen grens en leggen ‘the Mile’ in hun eigen tempo af. 
Het Beweegteam en de eigen leerkracht zullen hierin een stimulerende en coachende 
rol vervullen. Na een half jaar zal de pilot met de leerkrachten geëvalueerd worden en 
zal er besloten worden of ‘The Weekly Mile’ een vervolg krijgt.   

Voor het meedoen aan ‘The Weekly Mile’ is geen sportkleding nodig, wel zal een 
sportievere schoen het hardlopen vergemakkelijken. Bij erg slecht weer zal de activiteit 
afgelast worden.  

Op maandag 10 september om 12.00 uur, geven de voetballers van jong Oranje samen 
met burgemeester van Hout het startschot van 'The Weekly Mile' bij de Nieuwhof in 
Westervoort. De kinderen zullen samen met de voetballers een rondje rennen rondom 
het gebouw. Naderhand is er gelegenheid om handtekeningen van de spelers te krijgen. 
  
Natuurlijk bent u zelf ook van harte welkom bij de aftrap!  



Informatieavond nieuwe stijl 
Afgelopen dinsdag was de informatieavond, dit jaar in een nieuwe vorm. En wat is dit goed 
bevallen! Zowel bij de leerkrachten, als ook bij ouders en kinderen. 
Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen vertelden en lieten zien hoe hun dag er uitziet. 
Alle belangrijke groepsinformatie krijgt u binnenkort per mail. 
 
Gymschoenen, -kleding en hun fiets 
De eerste gymlessen zitten erop en deze waren erg leuk. De kinderen van de groepen 3 t/m 
5-6 gymmen op dinsdag in de Nieuwhof en de kinderen van de groepen 6, 7 en 8 op 
donderdag in de Pals. Het is de bedoeling dat de kinderen gymkleding dragen en 
gymschoenen met een witte, lichte zool met profiel. 
De kinderen van de groepen 6, 7 en 8 moeten ook hun fiets meenemen om naar de gymzaal 
te gaan. 
 
Losse haren bij de gym 
Tijdens gym is het wenselijk dat de kinderen geen losse haren hebben. Dit is voor de 
veiligheid. Wilt u er zorg voor dragen dat uw kind op de gymdagen een staart heeft of een 
elastiek in de gymtas hebben? 
 
Gymkleding 
We vinden dat kinderen altijd mee moeten gymmen, ook als ze een keer hun gymkleding zijn 
vergeten. We zijn dan ook op zoek naar gymschoenen en broekjes, voor zowel meisjes als 
jongens. Deze kunnen de kinderen dan samen met een schoolshirt dragen en na afloop weer 
inleveren. Heeft u sportkleding dat uw kind niet meer past/gebruikt? Lever dit dan in bij de 
leerkracht van uw kind. 
 
Tip: Leg de gymtas van uw kind de avond van tevoren bij de deur klaar en maak uw kind 
verantwoordelijk voor zijn/haar tas. 
 
 

Workshop Gezonde traktatie 
Op woensdag 19 september zal er een koffie-inloop georganiseerd worden voor ouders en 
andere belangstellenden i.s.m. de Gelderse Sport Federatie. Er wordt deze ochtend 
informatie geven over gezonde voeding en traktaties. 
 
Nieuwkomers 
Aan begin van dit schooljaar zijn de volgende kinderen gestart op ons IKC. 
In groep 1/a:  Josephine de Beer, Duuk Camp, Lars Bosveld, Levie Heijmen 
                          Sofie Egging en Lizzie van der Vegt 
In groep 1/2b:  Jaycen van Ewijk, Vince Tolhuisen, Eliano van Leeuwaarde  
                            en Julia Kieneker 
In groep 3a:  Leyana van Dijk 
In groep 3b:  Jady van Gemert, Nicky van der Vegt en Seva Liubimov 
In groep 8:  Suus Uffing en Mika Wonnink 
     

                    Welkom allemaal!                



Agenda  
Vrijdag    7 september  Kidsteamoverleg 
Maandag  10 september  12.00 uur aftrap Weekly Mile bij de Nieuwenhof 
Donderdag 13 september  Studiedag; de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 
Vrijdag 14 september  Studiedag; de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 
Donderdag 20 september  Nieuwsbrief nr. 3 


