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

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

 
Onderwijsassistente 
Onze onderwijsassistente Desiree heeft ontslag genomen per 15 april. Zij gaat elders een 
nieuwe uitdaging aan. Wij wensen haar daarbij veel succes. Juf Catelijne, die Desiree al 
verving tijdens haar afwezigheid, zal haar werkzaamheden voortzetten. Onderstaand een 
berichtje van Desiree: 
 
Lieve mensen van Sport IKC Het Startblok, 

Bij deze wil ik iedereen mededelen dat het tijd voor mij is om afscheid te nemen. Velen van jullie 
kennen mij als juf Desiree op Het Startblok, maar er zijn ook mensen die mij als moeder op school 
kennen of die mij al kennen vanuit Basisschool De Flierefluiter. Het contact met jullie heb ik altijd als 
zeer prettig ervaren, bedankt hiervoor. Toch komt aan alles een eind, maar waar een deur sluit, gaan 
er vele deuren open.  Vol liefde en vertrouwen ga ik mij volledig richten op mijn eigen praktijk. Naast 
de praktijk zelf zal ik ook werkzaam blijven als docent, therapeut en coach.  

Warme groet, 
Desiree Bouman 

Meester Roy 
Met meester Roy gaat het gelukkig al wat beter. Hij gaat op dinsdag en donderdag op 
therapeutisch basis zijn werkzaamheden uitbreiden in groep 6 en groep 7. 
 
Verkeersexamen 
Alle kinderen van groep 7 hebben het verkeersexamen gedaan. Op 3 april het theoriedeel en 
op 10 april het praktijkdeel. De kinderen konden vooraf zelf met hun ouders de route voor 
het praktijkdeel oefenen.  
En met succes, alle kinderen zijn voor het praktijkdeel geslaagd, gefeliciteerd!  
  

Koningsspelen  
Vrijdag 12 april waren de Koningsspelen. En wat was het een fantastische dag. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 hebben vol enthousiasme gesport en spelletjes gedaan.  



Thema De boerderij 
Wij hebben met de kleuters een heerlijk thema “De boerderij” 
gehad! Mede door echt groente en fruit van fruitkwekerij De 
Stokhorst uit Groessen konden de kleuters echt hiermee wegen 
en verkopen! Bedankt hiervoor.   

 
Spelen met echte mais is mogelijk gemaakt 
door Staring diervoeders uit Groessen 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de opvang 
Afgelopen weken stond op de peuter- en babygroep het thema De boerderij centraal. 
Wij zijn met de peuters begonnen over Boer Boris. Boer Boris heeft een boerderij, maar wat 
hoort daar toch allemaal bij? 
Met liedjes en creatieve activiteiten, met gehoorspelletjes en woordkaarten en natuurlijk 
hebben we samen met de kinderen de boerderijhoek opgebouwd. 
Steeds gaan we een stapje verder. Wat hoort er op de boerderij, wat is de taak van de boer 
en welke producten komen van welke dieren. 
Na de vakantie gaan we dieper in op de akkers van de boer. Wat wordt er op de akkers 
verbouwd en wat wordt er verkocht op de markt. 
Overal op de groepen hangen de knutselwerken van de kinderen. 
Aan het eind van het thema wordt dit gebundeld als een boekje, zodat iedereen zijn eigen 
boerderij mee naar huis kan nemen. 

         
Ook hadden we begin deze week een spectaculair uitje. De kinderen op maandag- en 
dinsdagochtend mochten een kijkje nemen op een echte boerderij. De oma van kinderen uit 



deze groep woont op een boerderij en had ons uitgenodigd. Wij mochten in de kippenren 
kijken, de kippen voeren, in de paardenstallen kijken en op een pony zitten! 
Wat een geluk! De kinderen hebben er super van genoten! 
  
Met de BSO zijn we naar het park geweest en hebben we goed 
gebruik gemaakt van het mooie weer! 
De waterpomp is toch wel echt heel leuk op dit soort dagen! 
Het mooie weer staat weer voor de deur en wij worden daar erg 
gelukkig van! 
  
In de vakantie hebben we weer een superleuke cultuur, natuur, 
multimedia en sportdag voor de kinderen van de BSO. 
  
Via deze weg willen wij iedereen een fijne vakantie wensen en natuurlijk fijne paasdagen! 
 
Schoolfruit 
Dit was de laatste week van het EU-schoolfruitprogramma. De afgelopen periode werd er 3x 
per week fruit en groente geleverd. De kinderen hebben op deze manier allerlei soorten   
groente en fruit gegeten. Vaak bekende soorten en soms soorten die de kinderen voor het 
eerst proefden. 
 
Nieuwkomers op school  
Vanaf januari kwamen de volgende leerlingen bij ons op school: 
in groep 1/2a: Esmee Blumink 
In groep 1c: Terris van den Berg, Liza van Blijderveen, Tycho Schmidt, Kaj Vleeming, 
                      Valentina Audish, Sara van Dongen, Milou Saarloos, Fonne Dijkers  
            en Fenna Verweij 
In groep 3b: Mees Otten 
In groep 5: Sofie Otten  

                                                                                                                                  Welkom allemaal! 
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok 

      
Agenda   
Donderdag  18 april  14.45 uur: start meivakantie groep 1 t/m 8      
Maandag    6 mei   Weer naar school 
Woensdag   8 mei   Hoofdluiscontrole 
Donderdag    9 mei   Nieuwsbrief nr. 17 
 

Het team van Sport IKC het Startblok  

wenst iedereen een fijne 
 

 


