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

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

 
Het jonge kind-plein 

In de herfstvakantie is er hard gewerkt aan het jonge kind-plein. De vloer is vernieuwd en 
onze conciërge Richard heeft mooie huisjes gemaakt voor de verschillende hoeken. Wij 
vinden het erg mooi geworden. Komt u gerust een kijkje nemen. 
 
 
Nieuwe kleutergroep 
Vanaf maandag 5 november start er een nieuwe kleutergroep, groep 1c. De oude 
teamkamer wordt hiervoor ongebouwd tot kleuterlokaal en we maken ook gebruik van het 
jonge kind-plein. 
We beginnen met 15 kinderen, dit worden er in de loop van het schooljaar natuurlijk meer. 
De ouders van deze kinderen zijn tijdens een ouderavond hierover geïnformeerd. We 
hebben voor deze groep een fulltime leerkracht gevonden, haar naam is Jessica Kwant. Zij 
heeft voor de herfstvakantie een dagje meegedraaid in groep 1/2b om te kijken hoe het gaat 
bij ons IKC. Ze heeft heel veel zin om te beginnen. 
  
 
Lunchpakket 

Naast brood, mogen de kinderen ook best "een extraatje" in de broodtrommel. Hoe leuk is 
het als ze straks een paar pepernootjes in hun trommeltje vinden in de middagpauze? Geen 
probleem, maar liever geen grote Mars of Twix. Dan liever de mini’s.  
 
 

Nieuws van de opvang 
Vorige week in de herfst vakantie tijdens de Natuur- 
en Cultuurdag hebben de BSO-kinderen van IKC Het 
Startblok  een super mooie dag gehad in 
's-Heerenberg. Een prachtig kasteel, mooie omgeving, 
leuke activiteiten en leerzame geschiedenis. We 
hebben een mooie wandeling om het kasteel gemaakt 
en de kinderen vonden het super! Natuurlijk mocht 
een mooi BSO-wapen en een schild niet ontbreken. 
Ook was er sportdag. Deze was in duiven op 
verschillende sportvelden. Hier mochten alle kinderen 
diverse balsporten proberen zoals voetbal, volleybal 
en basketbal. Al met al waren het twee leuke dagen.  

 



Even voorstellen 
Ik ben Lotte Burki en woon samen met mijn man Bob en 2 kinderen Duiven.  
Ik ben ongeveer 7 jaar werkzaam in de kinderopvang en heb in deze tijd met 
kinderen van 0 t/m 12 jaar mogen werken. 
Vanaf juli (‘18) ben ik werkzaam bij Zonnekinderen op het kinderdagverblijf De 
Wolkenwereld in Bemmel. Vanaf 8 oktober werk ik op Sport IKC Het Startblok.  
Deze verhuizing van werkplek stelt mij in staat om dichter bij huis te kunnen 
werken, wat ik erg fijn vind.  
Samen met de kinderen op het werk geniet ik van knuffelen, kletsen, 
brabbelen, knutselen, zingen en dansen en uiteraard ook een beetje gek doen.  
We maken van elke dag een gezellige dag!  
   
 
Agenda  
  
Maandag 29 oktober  Deze week zijn de ouder- kind gesprekken 
Maandag    5 november  Start nieuwe kleutergroep 
Donderdag    8 november   Nieuwsbrief nr. 6 
 

 

 

 

 


