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

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

  
Pedagogische Tact 

‘Het goede doen, op het juiste moment, ook in de ogen van de leerling’. 

Afgelopen week hebben wij als team een studie-tweedaagse gehad. Het centrale onderwerp 
was het werken volgens de principes van Pedagogische Tact. Basis van Pedagogische Tact in 
ons onderwijs is de relatie tussen leerlingen en leerkrachten, maar ook tussen leerlingen 
onderling. Kenmerkend voor Sport-IKC Het Startblok is dat onze leerkrachten professionals 
zijn in hun rol als leerkracht, en daarbij tegelijkertijd zichzelf als mens meenemen in het 
contact met de leerlingen. Als leerkracht zet je jezelf in als instrument binnen de interactie 
met anderen. Dit kan alleen als er op school een basis van vertrouwen is, waar wij met 
elkaar werken vanuit ‘relatie’. Deze fundamentele keuze voor echtheid, verbondenheid en 
dialoog is een preventieve aanpak om te zorgen voor welbevinden en groei bij onze 
leerlingen. Hoge verwachtingen van elkaar hebben, in gesprek elkaar leren begrijpen en je 
verplaatsen in het perspectief van de ander. Op die manier is Pedagogische Tact in ons 
onderwijs een manier om elkaar te leren begrijpen, te accepteren en pestgedrag en 
buitensluiting te voorkomen.  
 
Als school merken we dat Pedagogische Tact bij ons past, en dat dit een visie is waar vanuit 
we graag willen werken met onze leerlingen. Tijdens de studie-tweedaagse zijn we twee 
dagen op diverse manieren actief bezig geweest rondom dit thema met als doel te blijven 
ontwikkelen.  
 
Via onderstaande website vindt u meer informatie omtrent het traject Pedagogische Tact. 
https://nivoz.nl/nl/pedagogische-tact-pt  
 

 

‘Hier krijg ik energie van!’  

Project over duurzaamheid: 3 oktober t/m 2 november 2018 
De hele maand oktober werken we met de hele school weer aan 1 thema! Na 2 geslaagde 

projecten vorig schooljaar over ‘Het menselijke lichaam’ en ‘De Middeleeuwen’, gaan we nu 

met de hele school duiken in alles wat met duurzaamheid te maken heeft.  

De keuze voor dit onderwerp is heel logisch: Wij zijn sinds kort ook een duurzamere school 

geworden! Onze hele school is voorzien van zonnepanelen én ledverlichting. Dat is het 

https://nivoz.nl/nl/pedagogische-tact-pt


onderzoeken waard: er hangt een LCD scherm in de hal met daarop de hoeveelheid 

opgewekte energie ed. 

 

Op 3 oktober vindt de aftrap van het project plaats middels een bijzondere opening door de 

organisatie ‘Slim opgewekt!’ Deze organisatie zal in de groepen 7 en 8 ook workshops gaan 

verzorgen over zonnepanelen.  

Alle kinderen gaan tijdens dit thema wederom op een ontdekkingstocht, waarbij ze de 

ruimte krijgen antwoorden te vinden op hun éigen leervragen. We proberen ze hierbij zoveel 

mogelijk te prikkelen, bij te sturen en te interesseren. Dit doen we bijvoorbeeld met (waar 

mogelijk) mini-lessen, moderne technieken en ICT-tools, gastlessen, leskisten, themaboeken, 

excursies en uitdagende materialen. Voor de oudere kinderen geldt dat ze de gevonden 

antwoorden op hun onderzoeksvragen aan het einde van het project gaan presenteren aan 

hun klasgenoten. Hoe? Dat bepalen ze weer voor het grootste deel zelf! 

Een belangrijk uitgangspunt voor ons tijdens het projectmatig werken is de intrinsieke 

motivatie van de leerlingen; hoe geven we dit onderwijs zo vorm, dat de kinderen er geen 

genoeg van krijgen en wíllen leren? 

 

We hopen weer op uw inbreng! 

Het is inmiddels gebleken dat het heel waardevol én ontzettend leuk is, als ouders ook een 

inbreng hebben in deze projectweken. Betrokkenheid van ouders zal ook zeker bijdragen 

aan de motivatie van de kinderen! Dus als u op welke manier dan ook een bijdrage wilt en 

kunt leveren, laat het dan aan de leerkracht van uw kind weten! 

 

 

Misschien……  

- kunt u uw kind spullen meegeven voor op de thematafels in de klassen? 

- bent of kent u iemand die een gastles over dit thema kan verzorgen in één van de groepen? 

- weet u een leuk en betaalbaar uitje dat past bij het thema? 

- heeft u een beroep dat op enige wijze aansluit bij het thema en wilt u daar wat over komen 

  vertellen? Of kunnen wij een bezoekje brengen aan het bedrijf waar u werkt?  Of..? 

- heeft u boeken/ materialen thuis liggen die passen bij het onderwerp? 

- heeft u nog andere leuke ideeën over de invulling van het project en denkt u met ons mee? 

- ??? 

Alle ideeën zijn meer dan welkom, dan kijken we samen wat past. Wij horen graag van u! 

Team Sport IKC Het Startblok 

 

 



Schoolsportvereniging 

Het Beweegteam van Creon start volgende week weer met de schoolsportvereniging bij ons 

op school. Na de Herfstvakantie gaan zij verder met het programma in de Nieuwhof.  Het 

programma vanaf de herfstvakantie  is bekend gemaakt in de folder die uw kind deze week 

heeft meegekregen.  

Vanaf dinsdag as. tot de herfstvakantie komt op dinsdag Kevin voor groep 1 t/m 4 en op 
donderdag Stefan voor groep 5 t/m 8 bij ons op school om sportactiviteiten aan te 
bieden.  Ze zijn er van 14.45 tot 16.30 uur. Aanmelden voor deze periode kan bij meester 
Niels, n.roseboom@sportikc-hetstartblok.nl  
 

 

Fietslampcontrole 
Dinsdag 25 september is er weer een fietslampcontrole voor groep 4 
t/m 8. Het is dus belangrijk dat deze kinderen dan op de fiets naar 
school komen.  

 

Even Voorstellen 

Beste ouders, 

Ik ben Esther Willemsen en kom per 1 oktober het team de Sport IKC Het Startblok  
versterken, vanuit Zonnekinderen.  

Ik ben moeder van 3 kinderen en een bonuskindje in de leeftijd van 9 tot 16 jaar. Ik heb de 
opleiding SPH afgerond aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en ben toen direct met jonge 
kinderen gaan werken. Ik heb op verschillende kindercentra's gewerkt met ouders van 
verschillende achtergronden en leeftijden. 

Ik ben in 2013 begonnen bij het RIBWAVV jeugd als gastvrouw. Al snel kreeg ik de functie 
medewerker begeleidster, wat ook passender was gezien mijn opleiding. Het werken met 
jongeren/kinderen (9 t/m 16 jaar) met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek 
die in een woonvorm leven is een uitdaging. Een ontzettend mooie uitdaging. Ik heb dit met 
heel veel plezier gedaan, maar helaas waren de werktijden niet te combineren met een 
gezin. Daarnaast verlangde ik weer terug naar de kinderopvang, wat altijd een passie van mij 
is gebleven. 

Ik ben sinds december 2017 werkzaam voor Zonnekinderen en heb op 
verschillende (vaste) locaties gestaan. Het is nu tijd voor een vaste stek, waar 
ik enorm veel zin in heb! Ik verheug me om alle kinderen, ouders en collega's 
te ontmoeten. 

Met vriendelijke groet,  

Esther Willemsen 
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Nieuwkomers 
Er zijn nog 2 kinderen gestart op ons IKC. 
In groep 3a:  Jasmijn Mars 
In groep 4:  Ziggy Zweers  
We hopen dat jullie een fijne tijd hebben op Sport IKC Het Startblok 
                  
 
Agenda  
Vrijdag  21 september  Peutergym 8.45 uur 
Dinsdag 25 september  Fietslampcontrole  
Vrijdag  28 september  Peutergym 8.45 uur 
Woensdag    3 oktober  Start groot schoolthema 
Donderdag    4 oktober   Survivalrun 
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Prikbord 

 

Experimenteren met de Gekke professor! 

Binnenkort is zover. Op woensdag 7 november komt één van de Mad Science professoren 

een spectaculaire science show op ons IKC verzorgen. Hierna kunnen de kinderen van groep 

3 t/m 8 zich inschrijven voor de nieuwe naschoolse wetenschap- en techniekcursus. 

Zij worden vanaf 12-12-2018 iedere woensdag, zes weken lang, meegenomen in de wondere 

wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! 

Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek 

die daarachter zit uitleggen. 

Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. Van lessen over 

zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde. Er komt van alles aan bod! 



Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen meegegeven. LET OP! 

Inschrijven kan t/m 21-11-2018 en vol=vol. 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op onze site 

nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier. 

Kosten € 69,50 per kind. 

 


