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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Medezeggenschapsraad  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn wij in de MR op zoek naar een nieuwe en enthousiaste 
ouder om ons team met frisse ideeën en goede motivatie te komen versterken! Wij 
vergaderen 1x per 8 weken. 
Ons nieuwe lid willen we graag dit schooljaar aan laten schuiven bij onze vergaderingen om 
mee te lopen en op deze manier een goed beeld te laten krijgen van ons als MR.  Zo kan er 
vanaf schooljaar 2019 -2020 een goede start gemaakt worden. Ben jij die betrokken 
ouder/verzorger die graag mee wil adviseren en denken, spreek dan gerust één van ons aan 
op school voor meer informatie of mail naar MR@sportikc-hetstartblok.nl  
Bij meerdere aanmeldingen volgen er verkiezingen.  
 
Graag tot ziens, 
 
Merlien Meijer (ouder) 
Kristel Aalders (ouder) 
Paul Verhoef (ouder) 
Mieke van den Berg (leerkracht) 
Hanneke Otten (leerkracht) 
Tessa Vermeulen (leerkracht) 
 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Rowena Plompen en sinds dit schooljaar ben ik onderwijsassistent bij 
Sport IKC Het Startblok.  
Door mijn opleiding als orthopedagoog heb ik veel kennis en ervaring opgedaan op 
het gebied van het lerende kind. Voornamelijk de kinderen van groep 3, groep 4, 
groep 5 en groep 5/6 zullen mij al kennen. De kinderen die extra hulp nodig 
hebben bij het lezen en/of rekenen, krijgen van mij deze ondersteuning. 

Graag maak ik er met de kinderen een leuk, maar vooral leerzaam jaar van!  
 
 



Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Carolien den 
Hertog, ik ben 27 jaar oud en ik woon in Arnhem. Dit schooljaar 
ben ik gestart op Sport IKC Het Startblok. Ik sta op maandag en 
dinsdag naast Henriëtte in groep 4. Op woensdag, donderdag en 
vrijdag ben ik werkzaam als invalleerkracht bij het PON.     

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd even langslopen.  
 

 
 
Ik ben Malayka Holland en sinds maart 2018 werk ik met veel plezier als 
onderwijsassistent op Sport IKC Het Startblok. Ik geef extra begeleiding aan 
leerlingen die moeite hebben met lezen, spellen of rekenen. Vorig schooljaar 
met name in de onderbouw, maar dit schooljaar vooral in groep 6, 7 en 8. Ik 
vind het een uitdaging om ervoor te zorgen dat kinderen plezier  krijgen in 
lezen en bij alle vakken ervaren dat oefenen tot vooruitgang leidt!  

 

Ik ben is Iris Van der Hijden en ik ben 23 jaar oud en geboren en 
getogen in Westervoort.  
Ik ben dit schooljaar gestart als onderwijsassistent bij de groepen 1-2. 
Misschien kent u mij al, ik werk al sinds vorig jaar op IKC Het Startblok 
bij de BSO en op de peutergroep.  
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging!  
 
 

Wij worden een duurzame school! 
 
Trots kunnen we jullie vertellen dat onze school eigen zonne-stroom 
gaat opwekken. Onlangs zijn er namelijk 40 zonnepanelen op ons dak geïnstalleerd! Een 
zonnepaneel heeft een oppervlakte van ongeveer 1,6 m². Om een gemiddeld huis van 
stroom te voorzien heb je 12 zonnepanelen nodig. Samen met Slim Opgewekt worden alle 
scholen van SCO R’IJssel verduurzaamd. 

Zuinige lampen 
Maar met het opwekken van zonnestroom zijn we er nog niet. We willen ook bewuster 
omgaan met ons energieverbruik. Door alle TL-lampen te vervangen door zuinige ledlampen 
gaan we vanaf nu stroom besparen. 
Door de ledverlichting en zonnepanelen bespaart Sport IKC Het Startblok elk jaar 10.391 kg 
CO2. Als we niet zouden verduurzamen, maar wel deze CO2 uitstoot wilden compenseren, 
hadden we 520 volwassen eiken moeten planten. Dat is genoeg om ruim 2 voetbalvelden 
mee te vullen! 
Hoeveel stroom we precies opwekken en hoeveel we gebruiken kunnen we straks live zien 
op een Energiescherm dat in de school komt te hangen. Slim Opgewekt ontwikkelde dit 
scherm speciaal voor kinderen om hen op een toegankelijke manier bewust te maken van 
energie. 



 

Het beeldende Energiescherm van Slim Opgewekt (zomervariant). 

 

Educube 
In de leslokalen krijgen we zelfs een heel nieuw lichtsysteem dat Slim Opgewekt speciaal 
voor scholen ontwikkelde. Met dit zogenoemde Educube-systeem kunnen we met een 
houten kubus het licht in zes verschillende standen zetten. Het licht verandert in een 
handomdraai van licht waarbij je je goed kunt concentreren naar een stand die bijvoorbeeld 
optimaal is bij het gebruik van het digiboard. 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

Met de Educube zet je het licht in de klas met een handomdraai in de juiste stand 

Krijgen we ook stroom als de zon niet schijnt? 

Jazeker! De zonnepanelen werken op daglicht. Dus ook bij bewolking wekken de panelen 
stroom op. In de zomer wekken de panelen meer op dan we gebruiken. Deze extra stroom 
leveren we aan het elektriciteitsnet. ’s Avonds werken de panelen niet. Dan krijgen we stroom 
van het elektriciteitsnet.  



Bewustwordingsprogramma duurzame energie 
De leerlingen worden in de maand oktober op een leuke manier meegenomen in de wereld 
van duurzame energie. Met het thema ‘Daar krijg ik energie van!’ gaan kinderen opdrachten 
en proefjes doen in het Wattsons lab en krijgen ze een masterclass over zonne-energie! 
De Watssons starten deze speciale themaweken met een spectaculaire opening.  

Hieronder een aantal links naar de persberichten in de verschillende media. 
 
https://www.gelderlander.nl/duiven/zonnepanelen-op-liemerse-scholen-om-van-te-
leren~a8770f12/  
https://slimopgewekt.nl/ruim-1500-basisschoolleerlingen-krijgen-energie-van-de-zon/  
https://www.hoekoopikzonnepanelen.nl/slimopgewekt-plaats-zonnepanelen-bij-7-
basisscholen-sco-rijssel-solar-magazine/ 
https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16834/slimopgewekt-plaats-zonnepanelen-
bij-7-basisscholen-sco-r-ijssel 
  
 
Nieuws van de opvang 

Afgelopen weken zijn de peuters druk bezig geweest met het thema “Alle kleuren van de 
regenboog”.  
We hebben met z’n allen een mooie grote regenboog gemaakt voor in de klas en de 
activiteiten waren ook gericht op de verschillende kleuren. 
Zo heeft de cultuurcoach Kristel in de groep het lied van de kwast geïntroduceerd en hebben 
de kinderen lekker kunnen experimenteren met kleuren, verven en mengen. 

 



Spaart u mee voor de schoolbieb?  

 
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat ‘Vriendschap’ 
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je 
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het 
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden met de 
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer 
boeken we kunnen uitzoeken! Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  
• U koopt van 3 t/m 14 oktober 2018 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale 
   Brunawinkel en levert de kassabon in op school.  
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen in 
   bij een Bruna-winkel.  
• Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de  
   school ontvangt een waardebon.  
• De school mag t/m 15 december 2018 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
   leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de kinderen  
   meedoet, want leesplezier creëren we samen!  
Kijk voor de actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb    
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons of een Bruna-winkel op.  

 
Kiwi-stickers 
 
We zijn weer kiwi-stickers aan het sparen. We sparen voor ballen om mee te spelen in de 
pauze. Voor elke 15 stickers krijgen we 1 bal. De poster hangt bij groep 5/6 in klas. Helpen 
jullie mee om de poster snel vol te krijgen?  
 
 
Agenda  
Vrijdag    5 oktober  Dag van de leraar 

                            Peutergym 8.45 uur 
Vrijdag  12 oktober  Kidsteamoverleg 

                            12.00 uur: Start herfstvakantie groep 1 t/m 4 
        14.45 uur: start herfstvakantie groep 5 t/m 8  

Maandag 22 oktober  Weer naar school 
Woensdag  24 oktober  Hoofdluiscontrole 
Donderdag  25 oktober   Nieuwsbrief nr. 5 
 

 

 

 

 

 



 
Programma herfstvakantie 

De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Natuurlijk gaan we weer veel leuke dingen doen 
en hopen natuurlijk op mooi weer. Maar ook zonder mooi weer zullen we ons zeker niet vervelen, er 
zijn weer zoveel leuke activiteiten bedacht! Ook hebben de coaches weer geweldige Sport-, Natuur- 
en Cultuurdagen bedacht met superuitdagende activiteiten. Het programma ziet er als volgt uit:  

• Maandag 15 oktober  Natuur & Cultuurdag   
• Dinsdag 16 oktober   Sportdag 
• Woensdag 17 oktober Multimediadag  

Maak je al gebruik van de BSO, geef dan zo snel mogelijk door of je op de BSO bent in de vakantie. 
Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze strippenkaart. Deze 
kun je afhalen op de BSO locatie.  

We gaan er een superleuke vakantie van maken!  

 

De Zonnekinderen Academy gaat weer van start!  

  

 

 

 

 
  

 

 


