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

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

 
 
Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen zit weer helemaal vol. Vanaf maandag 4 februari liggen 
alle spullen uitgestald op de ronde tafel in de hal. Neemt u hier eens een kijkje als u iets 
mist. De spullen blijven liggen tot en met vrijdag 8 februari. Daarna gaan alle spullen  
naar de kledinginzameling. 
                                                    
 
 
Traktaties 
Wist u dat een kind op school 30 tot 40 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want 
jarig zijn is feest! Er zijn veel leuke manieren om traktaties lekker en gezond te maken. 
  
Traktatietips 
● Groente en fruit in een leuk jasje. 
● Een cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, fluitjes, stickers, kleurboekjes of bellenblaas. 
● Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, 
peperkoek, of een mini eierkoek. 
  

Kijk op de website voor meer info over gezond trakteren 
 
 
Nieuws van de opvang 
Jeeeeehhh de sneeuw is gekomen! En ja, wij waren er helemaal klaar voor! 
  
Zowel door de babygroep, de peutergroep en de BSO werden binnen en buiten sneeuwpoppen 
gemaakt! We haalden een bak met sneeuw naar binnen en gingen er mee aan de slag, brrrr wat is 
dat koud… 
  
Wat gebeurt er eigenlijk als we een bakje met sneeuw op de verwarming zetten? Precies! Dan gaat 
de sneeuw smelten. Ook werden er bordjes water buiten gezet om te kijken wat er gebeurde. 
Zo hebben de kinderen lekker kunnen experimenteren met sneeuw en ijs. 
  
We waren helemaal in de stemming. 
Op de babygroep werd Olaf, de sneeuwpop op het raam gemaakt en konden de baby’s kennis maken 
met de koude sneeuw. Hoe voelt dat nou eigenlijk? 
  
Op de peutergroep werden druk wanten geknutseld voor al die koude handen en rollenspellen van 
een sneeuwpop in de kring gespeeld. Ook werd er een slee bij een van onze peuters tevoorschijn 
getoverd, bedankt voor het lenen!                               

http://mailing.euschoolfruit.nl/880/system/newsletter.asp?id=3838300D31363632340D31383930350D3530353035350D39383138310D300D6550667774614752623161380D310D0D300D3137333931340D372E372E302E31383939320D35


De peutergroep kreeg afgelopen week weer bezoek van de cultuurcoach Anne en werden er druk 
sneeuwpoppen gemaakt van klei die hard zou worden. 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de BSO werden er sleetjes gecreëerd van bananendozen en vuilniszakken! Nu konden ze aan de 
slag. Heerlijk genieten op de slee van het winterse weer! 

 
 
Agenda   
Zaterdag   2 februari  Schoolschaaktoernooi 
Vrijdag   8 februari  Peutergym 8.45 uur 
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