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

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

 
Open dag 
 
Na een ingrijpende verbouwing opent Sport IKC Het Startblok op zaterdag 10 november 
tussen 11.00 - 14.00 uur haar deuren voor iedereen die benieuwd is naar het prachtige 
resultaat! 
Ouders, (oud)leerlingen, familieleden, betrokkenen, aanwonenden en alle andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om het vernieuwde gebouw van binnen en buiten te 
bekijken onder het genot van wat te drinken en wat lekkers. 
Er zijn leuke activiteiten voor alle leeftijden, georganiseerd door de coaches van 
Zonnekinderen en het team. 
 
We hopen u tijdens de open dag te mogen begroeten. 
 
 
Een oogje in het zeil 
 
Wij vragen uw hulp om een oogje in het zeil te houden op ons Sport IKC. In de afgelopen 
periode hebben wij veel schade door vandalisme. Onder andere op het dak waar de isolatie 
is weggetrokken en ook ons watertappunt op het schoolplein is vernield. 
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u bij een verdachte situatie, (onbevoegden op en 
rond ons IKC na sluitingstijd) de politie zou willen waarschuwen. Belt u dan met 099 8844. 
 
 
Schoolfruit 
 
Vanaf volgende week krijgen de kinderen weer schoolfruit. Net als vorig jaar zal dit fruit 
extra zijn en dus op andere momenten van de dag worden aangeboden aan de kinderen.   
 
Hoe werkt EU-Schoolfruit?  
EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen een gezonde boost willen geven. De 
school krijgt gratis fruit en groente: drie stuks per leerling per week, 21 weken lang. Tijdens 
de 21 weken schoolfruit geeft de school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en 
Smaaklessen. Daarna gaan we weer verder gaan met ons eigen schoolfruitbeleid. Dus 
dinsdag, woensdag en donderdag fruit mee.  
Zíen eten, doet eten!  
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en groente. Dat is lekker en 
gezond, want in elke soort zitten weer net andere gezonde stoffen. In de praktijk blijkt: zíen 
eten, doet eten. Ook als kinderen nog geen grote smaakavonturiers zijn, doen ze in de klas 



lekker mee. Als een kind gevarieerd eet, krijgt het alle gezonde stoffen binnen die het in de 
groei nodig heeft. Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw 
kind als het iets nieuws proeft. Kinderen zijn soms pas gewend aan een onbekende smaak na 
tien tot vijftien keer proberen. Blijf dus geduldig en houd het positief.  
Waarom EU-Schoolfruit?  
EU-Schoolfruit werkt! Het is lekker, gezond, leerzaam en duurzaam!  
 Het is lekker en gezond. Op dit moment eet maar 2% van de Nederlandse kinderen 
genoeg groente. Een kwart krijgt elke dag twee stuks fruit. De porties vergroten is 
gemakkelijk en levert gezondheidswinst op. Een goede eerste stap is: vaker fruit en groente 
eten op school.  
 Het werkt. Leerlingen die naar een school gaan met een goed schoolfruitbeleid, 
kiezen thuis ook vaker voor fruit tussendoor. Ook eten zij meer groente dan voorheen. 80% 
van de ouders vindt schoolfruit prettig.  
 Het is helder. Voor ouders en leerkrachten is het gemakkelijk om het 
schoolfruitbeleid uit te leggen.  
 Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage 
klimaatbelasting. Dat geldt voor soorten uit de volle grond en van het seizoen, maar 
bijvoorbeeld ook voor een aantal importproducten, zoals bananen en sinaasappels.  
 Het is leerzaam. Kinderen ontdekken meer over de herkomst van eten, de seizoenen 
en over de verschillende soorten fruit en groente.  
 Het kan helpen om overgewicht te voorkomen. Op dit moment is één op de zeven 
kinderen te zwaar. Fruit en groente verzadigen goed en leveren relatief weinig calorieën. Als 
kinderen meekrijgen dat fruit en groente lekker zijn voor tussendoor, kan dit helpen om 
minder te snoepen en snacken.  
 Een gezonde school presteert beter. Leerlingen op scholen waar gezond wordt 
gegeten: zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren 
makkelijker.  
 
 
Even voorstellen   
Hoi allemaal,  
 
Mijn naam is (juf) Jessica. Vanaf november ben ik begonnen als 
leerkracht op Sport IKC het Startblok. Ik geef les in groep 1C, 
dit is de nieuwe kleutergroep. 
We zijn maandag 5 november gestart met 13 leerlingen. 
Ik vind het enorm leuk dat ik samen met 13 jonge nieuwe 
kleuters mag starten op deze school. Het is een gezellige groep 
en we zijn samen aan het wennen op school. Ons lokaal is 
de oude teamkamer. Deze is vanaf nu helemaal ingericht als 
kleuterlokaal. Kom tijdens de open dag gerust even binnen 
kijken. 
 
Ik heb zelf een passie voor theater. Ik ben naast leerkracht ook theaterdocent, vandaar deze 
foto. Wie weet komt Fien (de pop op de foto) ook een keer mee naar groep 1C. 
 
Ik voel me enorm welkom op Sport IKC het Startblok en kijk erg uit naar dit schooljaar. 



Nieuwkomers 
Vanaf oktober zijn de volgende leerlingen gestart op ons IKC 
in groep 1/2a  Djevlin Hendriks 
in groep 1/2b  Zoë Alofs 
in groep 1c:   Sep Heintzbergen, Kensi de Randamie, Aukje van den Baan, 
                             Noah Urdu, Giorgio Cornelissen, Jip Heintzbergen, Jairo Veldink 
                                  Antonio Dawood, Ayaz Olgun, Ilse Mom, Terris van den Berg 
                               Tycho Schmidt en Kay Vleeming 
In groep 5/6:  Luuk Bosman, Femme Zwartepoorte, Iza van den Akker 
                            Wendy Geurts en Jelle Krol 
 

 

                             Welkom 
 
 
 
 
Agenda   
Woensdag 14 november  Studiedag: de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 
Dinsdag  20 november  08.45 uur: peutergym 
Donderdag  22 november   Spelletjesmiddag groep 1-2 
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