
Nieuwsbrief  
Nr. 10  17-01-2019  

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

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

 
 
 
Een nieuw jaar……                                                              
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar. Hierin willen we nog even terugblikken op 
de kerstviering en ook vast vooruitkijken. 
 
Op donderdag 20 december hebben we met elkaar genoten van een gezellige (kerst)avond 
op school. Wij kijken terug op een fijn samenzijn. Iedereen zag er op zijn 'kerstbest' uit en 
was er voor iedereen iets lekkers te eten en te drinken in de klas. We willen u dan ook 
hartelijk danken voor het verzorgen van alle hapjes en drankjes, de spullen die we mochten 
lenen en de hulp die geboden is. 
  
Binnenkort worden er weer toetsen afgenomen en in het team besproken. Binnen 
opbrengstgericht werken is het belangrijk om deze toetsen te analyseren, zodat we een 
beeld krijgen over ons onderwijs. Geven we de goede instructie en steken we voldoende in 
op de onderwijsbehoeften van uw kind? Dit is voor ons een belangrijk leermoment en de 
toets resultaten geven ons inzicht. Voor het maken van de toetsen is het belangrijk dat de 
kinderen goed uitgerust zijn. Op tijd naar bed kan hierbij helpen  
 
Voor 2019 wens ik u, de kinderen en het team een sportief en gezond jaar toe, met daarin 
oog voor elkaar!  

 

Monique Kampman  

 

  
School Schaaktoernooi  
Op zaterdag 2 februari organiseert Creon i.s.m. met de schaakvereniging weer het jaarlijkse 
schaaktoernooi voor leerlingen van de basisscholen. Het toernooi wordt gehouden in de 
Nieuwhof van 11.30-16.30 uur. Deelname is gratis. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 die 
kunnen schaken en mee willen doen, kunnen zich opgeven door hun naam op de lijst in de 
klas te zetten. Ook bij dit toernooi geldt natuurlijk: opgeven is meedoen.  

 

 

 



Verkeersouder 
Voor volgend schooljaar en de jaren erna zijn we op zoek naar een verkeersouder. De 
huidige verkeersouder heeft een dochter in groep 8 en stopt aan het eind van dit schooljaar.  
De verkeersouder is het aanspreekpunt voor ouders en leerkrachten omtrent de 
verkeerssituatie rond school, overlegt met andere ouders over bijv. het verkeersexamen, 
organiseert de fietscontrole, heeft contact met VVN. Kortom leuk om te doen en erg gaat 
niet al te veel tijd in zitten. 
Heeft u interesse, neemt u dan contact op met Franca Strating (rfrc7315@gmail.com) zij kan u 
meer vertellen. 

 

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.  Ook vanuit 
de gemeente wordt hierop toegezien. Afgelopen maandag vond er een controle plaats en 
zijn er boetes uitgedeeld. 

 

Losse haren bij de gym 
Tijdens gym is het voor de veiligheid wenselijk dat de kinderen geen losse horen hebben, 
wilt u er zorg voor dragen dat ze op de gymdagen een staart hebben of een elastiek in hun 
gymtas? 

 

Gymschoenen, -kleding en fiets 
Het komt weer vaker voor dat kinderen geen gymkleding en met name gymschoenen bij zich 
hebben. Dit kan een keer gebeuren, maar bij een tweede keer gaan we vanaf nu weer 
consequenter handelen. De kinderen mogen in dat geval niet mee gymmen. 
De kinderen van groep 6 t/m 8 gaan met de fiets naar de gymzaal. 

 
Herhaalde 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. 
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Nieuws van de opvang 
Hoewel de sneeuw nog even uitblijft zijn wij bij de kinderopvang al druk 
bezig met sneeuw en ijs wat bij het thema ‘winter’ past.  
Het begint al op de babygroep waar de baby’s sneeuwpoppen hebben 
geverfd met hun voetjes.  
 

    Op de peutergroep zijn ook alle activiteiten aangepast  
    naar het winterthema. Hierbij lezen we verhalen voor  
    over de winter, de sneeuw, het ijs en natuurlijk ijsberen! 
    Ze hebben prachtige ijsberen voor de verteltafel gemaakt  
    en de sneeuwpoppen hangen al aan de wand. Ook in de  
    kring zingen we liedjes over sneeuwpoppen en spelen we  
    rollenspellen in de kring.  
 
 
 

 
Bij de BSO staan we letterlijk en figuurlijk bovenop het ijs. In de  
vakantie zijn we naar de schaatsbaan in Duiven geweest waar we  
druk hebben geoefend om alle schaatstechnieken onder de knie  
te krijgen! 
  
Wij zijn er klaar voor! Laat de sneeuw maar komen! 
  

 

Even voorstellen 
Per 5 februari treed ik in dienst op dit mooie IKC, daarom stel ik me graag even voor. Mijn 
naam is Agnetha Kollen. Ik ben 31 jaar en moeder van een dochter van 1. Ik ben opgegroeid 
in een gezin van 5 kinderen in Arnhem. Zelf ben ik er één van een tweeling. Beide 
woonachtig in Westervoort (om verwarring te voorkomen) 

Ik heb 8 jaar geleden mijn diploma pedagogisch medewerkster niveau 3 
behaald en vanaf die tijd ben ik werkzaam bij Zonnekinderen. Hiervoor heb ik 
ruim 4 jaar met plezier gewerkt op IKC de Hoge Hoeve, bij de buitenschoolse 
opvang en op de peutergroep.  
Dit zet ik graag voort op Sport IKC Het Startblok. Ik hoop een nieuwe uitdaging 
aan te gaan en veel te leren. Ik werk graag met kinderen en we gaan samen 
zeker veel plezier maken. Ik heb er heel veel zin in.  
Mocht u vragen hebben, mag u deze altijd aan mij stellen.  

Tot snel! 

 
 
Agenda   
Vrijdag  25 januari  Groep 8 rapport mee 
Maandag  28 januari  Vanaf deze week zijn de adviesgesprekken voor groep 8 

                               Start Cito toets weken 
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