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

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

 
 
Sinterklaasfeest op Sport IKC Het Startblok  

 

Gisteren was Sinterklaas met zijn pieten bij ons op bezoek. Het feest begon met muzikanten 
op de speelplaats. Na het welkomstwoord van Monique Kampman, ging Sinterklaas met alle 
kinderen kijken naar de pepernotententoonstelling in de hal. Hij was zeer verrast over alle 
mooie dingen die in de groepen zijn gemaakt. Daarna bezocht Sint alle groepen. Alle 
kinderen waren blij met hun cadeautjes of surprises. Het was een geslaagde dag!  
                                                

              
 
Bij deze ook een dankjewel aan bakkerij Koenen voor het lenen van de bakkerspullen voor in 
de bakkershoek op het jonge-kind-plein. Ook de buurman bedankt voor het snelle afleveren 
van Sinterklaas en zijn pieten in de paardentrailer. 
 
Parkeren  

 

Nu het kouder is merken we dat meer kinderen met de auto naar school worden gebracht en 

gehaald . Dit zorgt voor extra parkeerdrukte op het Hoge eind en op de Klapstraat. Denkt u alstublieft 

aan de veiligheid van onze kinderen en parkeer alleen in de vakken.   

 
 



Nieuws van de opvang 
 

Afgelopen weken zijn de peuters bezig geweest met het thema ‘De bakker’. De huishoek werd 

omgetoverd tot een bakkerij met daarnaast een bakkerswinkel. 
 

   

 
Wat zijn ze druk geweest met papieren boterhammen plakken, papiertaarten versieren en 
natuurlijk met de koekenbakkers kleikoekjes bakken. Er werden boekjes over de bakker 
gelezen en een bijpassend lied gezongen. 
 
 
En toen werd het tijd dat de pieten weer naar Nederland kwamen.  
Waar komen toch al die pepernoten vandaan? Precies, de bakker! 
Er werd druk gebeld met de Sint hoeveel pepernoten er nodig zouden zijn. En de peuters 
gingen weer helemaal op in hun nieuwe rol. 
 

      
 
Lekker verkleden, pietengym doen en natuurlijk bijpassende boeken lezen, liedjes zingen en 
allerlei activiteiten.  Ook kwamen er nieuwe woordkaarten en praatplaten op tafel.  
Spelenderwijs zijn er nieuwe dingen geleerd en werden de kinderen met een nieuwe impuls 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
 
 
 



Oproep 
 
In onze nieuwe keuken hebben we een inductiekookplaat gekregen. Deze is het meest veilig 
voor kinderen, maar helaas zijn onze pannen niet geschikt om hierop te gebruiken. Heeft u 
misschien nog een koekenpan, soeppan of een andere pan over die geschikt is voor 
inductie? Wij zouden er erg mee zijn geholpen. 
 
 
Kerstmis 2018 
 

Ook dit jaar vieren we op Sport IKC het Startblok samen het kerstfeest.  

Kerststukjes maken: 

Op woensdag 12 december gaan we kerststukjes maken met alle klassen.  

Wilt u a.u.b. uw kind zelf een bakje met oase erin, (gráág al natgemaakt in het potje 

doen) kaars, versiering en groen meegeven?  

We zoeken voor de begeleiding van deze activiteit enthousiaste hulpouders. En kunnen 

nog wat extra groene takken gebruiken!  

Kunt u helpen? Lever dan onderstaand strookje in. 

De kerstviering: 

De kerstviering zal dit jaar worden gehouden in de vorm van een kerstdiner. Deze 

bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 20 december van 17.45 tot ongeveer 

19.00 uur op school. 

Het kerstdiner: 

We gaan samen zorgen voor een overheerlijk kerstdiner per groep; elk kind schrijft zich 

in voor een gerecht op de intekenlijst. De intekenlijst voor dit kerstdiner hangt vanaf 

maandag 10 december bij de ingang van de lokalen. Er zijn een aantal suggesties voor 

gerechtjes gegeven, uiteraard mag u ook een zelfgekozen gerecht maken! Wilt u a.u.b. 

wel kijken wat er al op de lijst staat, zodat het aanbod niet te eenzijdig wordt? Houd ook 

rekening met evt. allergieën, deze staan ook op de lijst vermeld. Elke klas heeft zijn 

eigen kerstdiner, dus als u meerdere kinderen op school heeft zorgt u ervoor dat ieder 

kind een gerechtje mee naar zijn/haar eigen klas kan nemen. 

De ouderraad zorgt voor het drinken. Wilt u uw kind (het liefst donderdag 20 december 

overdag al) een bord, een beker en bestek meegeven? Bedankt! 

Feestelijk gekleed: 

Alle kinderen mogen op hun “kerst best” naar school komen: dus trek je mooiste jurk of 

pak aan! 

Ouders: 

U brengt uw kind tussen 17.30 en 17.45 uur naar de klas. In de klas wordt samen met 

de leerkrachten en kinderen gegeten. Daarnaast wordt het kerstverhaal verteld. U bent 

vanaf 18.20 uur van harte welkom in de hal om een kopje koffie/thee te drinken. Rond 

18.30 uur zullen de kinderen met de leerkracht(en) het diner afronden. Samen, ouder(s) 

en kind(eren) gaan we naar het plein om enkele kerstliederen te zingen, om vervolgens 

de avond af te sluiten. Voor de leerlingen begint dan de kerstvakantie. 

 

 



Oproep:  

Wij zijn op zoek naar de volgende dingen: vuurkorven, lichtsnoeren voor buiten en 

haspels.  

Mogen wij een van deze dingen van u lenen? Geef dit dan aan op het onderstaande 

strookje. U mag ook per mail reageren. Kopieert u het strookje dan in uw bericht. 

Daarnaast kunnen we nog glazen potten gebruiken. Wanneer u deze heeft, kunt u deze 

(graag schoon) bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) inleveren. Alvast bedankt! 

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Alvast prettige feestdagen! 

Met feestelijke groeten, 

De kerstcommissie van Sport IKC Het Startblok 

 

 

Agenda  
  
Maandag  10 december  2e advent 
Woensdag   12 december   Kerststukjes maken 
                                                 Smashbaltoernooi 
Vrijdag 14 december  Kidsteamoverleg 
Maandag  17 december  3e advent 
Donderdag 20 december  Kerstviering, aansluitend kerstvakantie 
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Invulstrook:         inleveren bij de leerkracht 

Naam:    Naam kind:      Groep: 

Ik kom helpen bij het kerststukjes maken op woensdag 12 december: 

o ja, de gehele ochtend 

o ja, van ________ tot ________ 

o nee 

 

Ik heb extra groen (takken ed.) voor in de kerststukjes: 

o ja 

o nee 

 

Ik heb te leen: 

o vuurkorf  

o lichtsnoer voor buiten 

o haspel 

 



BSO programma Kerstvakantie 

Het is al weer bijna Kerstvakantie! Twee weken lang kun je terecht op de BSO, waar je weer allerlei 

leuke dingen kunt doen. Daarnaast organiseren onze coaches weer twee geweldige activiteiten die je 

niet wil missen:  

Vrijdag 28 december: Zonnekinderen Awards Gala 

 Kom in je mooiste (gala) feestkleding!   
 Je kunt je stem uitbrengen op de mooist geklede dame en heer.  
 Natuurlijk is er een roze loper! 
 Mix je eigen heerlijke cocktail. 
 Test je filmkennis in een leuke filmquiz.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donderdag 3 januari : You’ve got talent! 

 Dansen, zingen, acteren, filmen, verslag geven, natuurweetjes, acrobatiek en nog veel meer 

 Ontdek je talent tijdens deze 4-in-1 dag: natuur, sport, cultuur en multimedia in een!  
 

 

 

 

 

 

 

 



Het nieuwe activiteitenpaspoort is uit!  

Nog voor de kerstvakantie ontvang je het nieuwe Zonnekinderen Activiteitenpaspoort! Dit boekje 

staat vol met de leukste topactiviteiten op de BSO. Super om uit te proberen tijdens de 

Kerstvakantie! 

 

 

 

Ga je nog niet naar onze BSO?  

Met de strippenkaart op de achterzijde van het activiteitenpaspoort kun je drie keer geheel gratis 

komen meespelen op onze BSO. Zo kun je zelf ervaren hoe leuk onze BSO is!  

Tarieven 2019 bekend 

Wellicht heeft u in het Ouderportaal van Kindplanner de nieuwe tarieven voor 2019 al gezien. Ook 

uw nieuwe contract voor 2019 staat hier voor u klaar. Op basis hiervan kunt u uw 

kinderopvangtoeslag voor 2019 aanvragen bij de Belastingdienst. Houdt u er rekening mee dat de 

verwerking van uw aanvraag enige tijd kan duren.  

IKK: wijzigingen per 1 januari 2019 voor de kinderopvang 

Het doel van het IKK is het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang en meer aandacht 

besteden aan de ontwikkeling van kinderen. Nadat in 2018 al een aantal maatregelen zijn 

geïmplementeerd gaan per 1 januari 2019 de volgende maatregelen in:  

- Meer beroepskrachten voor kinderen van 0-1 jaar (maximaal 3 baby’s per medewerker) 

- Pedagogische coaching 

- Meer kinderen per medewerker in de BSO 



Meer aandacht voor baby’s 

Vanaf 1 januari 2019 mag 1 medewerker maximaal 3 baby’s (0-1 jaar) verzorgen. De pedagogisch 

medewerker heeft hierdoor meer tijd en aandacht voor kinderen in hun eerste levensjaar. We zetten 

meer medewerkers in op de babygroepen, tegelijkertijd zorgen we ervoor dat we ook blijven voldoen 

aan de regel dat een baby twee vaste medewerkers heeft die hem of haar verzorgen, waardoor de 

baby zich gekend en vertrouwd voelt. 

Pedagogische coaching 

Kinderopvang is een vak! Er zal nog meer aandacht aan het goed uitvoeren van het pedagogisch 

beleid in de praktijk. Hiervoor heeft Zonnekinderen 6 pedagogische coaches aangesteld.  

De pedagogisch coach functioneert op hbo-niveau en heeft een kwalificatie op het gebied van 

pedagogiek (kinderen van 0-13 jaar) en coaching vaardigheden.  

De pedagogisch coach speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van deskundigheid en 

vaardigheden van pedagogisch medewerkers en levert een bijdrage aan een goede, veilige, 

stimulerende opvoedingsomgeving voor jonge kinderen. 

 

Meer kinderen per medewerker in de BSO 

Op de BSO’s geldt met ingang vanaf 1 januari 2019 een beroepskracht – kind- ratio variërend van een 

medewerker op 10 kinderen tot een medewerker op 12 kinderen voor kinderen vanaf 7 jaar. Dit is 

van invloed op de indeling en samenstelling van de basisgroepen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


