
Nieuwsbrief  
Nr. 19  06-06-2019  

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

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

 
Ouderpanelgesprekken 
Enige tijd geleden zijn de ouderpanelgesprekken geweest. Het waren twee prettige avonden 
waar ouders samen gesproken hebben over verschillende zaken op school.  

Er waren 7 thema's: 

 de IKC-ontwikkelingen  

 het leerklimaat,  

 het sportconcept 

 de leerlingenzorg binnen school 

 het welbevinden van leerlingen 

 Imago 

 Ouderbetrokkenheid 
 
Alle bevindingen worden nu samengevat door het CPS, de organisatie die deze gesprekken 
leidt en verslaglegging hiervan doet. Daar komen aanbevelingen uit die in een verslag 
worden opgenomen. Hiermee gaat het team en de MR aan de slag om te komen tot 
verbeterpunten. Zodra we deze verslaglegging hebben zullen we deze met u delen.   

 
Opening Project Water 
Maandag 3 juni was het zo ver: de opening van ons schoolbrede project 'Wat er met water 
kan'. Fantastisch om te zien dat bijna alle kinderen (en ouders) gehoor hadden gegeven aan 
de oproep om flessen water mee naar school te nemen, waarvoor dank! Alle flessen werden 
op het podium uitgestald, waarna de peuters t/m groep 8 plaats namen in de hal. Hier 
werden de kinderen d.m.v. een quiz meegenomen van de ene verbazing naar de andere. 
Bestaat ons lichaam echt voor ongeveer 65% uit water?? Verbruiken we 119 liter water per 
dag per persoon??? Spoelen wij bijna 6 liter water 
door het toilet na een bezoekje?? Enzovoort. Dit 
waterverbruik kon natuurlijk prachtig visueel gemaakt 
worden door het meegebrachte water! Na de opening 
werd in alle klassen verder gewerkt aan de 
bewustwording van ons eigen waterverbruik.  
 
Komende weken worden natuurlijk ook dingen 
besproken als bijvoorbeeld de waterkringloop, 
watersnoodrampen, waterzuivering, van afvalwater 
naar drinkwater, waterdieren, bescherming tegen het 
water, enz. In de eerste 2 weken zullen de 
leerkrachten (en de excursies en gastdocenten!) het 



onderwerp zo breed mogelijk belichten, daarna mogen de kinderen grotendeels zelf bepalen 
waar hun interesse ligt en ze verder onderzoek naar willen doen! 
 
Super sportdag 2019 
Op vrijdag 24 mei werd er al weer voor de 47! keer een gezamenlijke sportdag 
georganiseerd voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen in Westervoort. Het was een 
fantastische dag met goed weer, sportieve wedstrijden en weinig problemen. 
We willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk danken voor de inzet. Zonder 
begeleiding van hulpouders, scheidsrechters van Creon, de korfbal- en handbalvereniging, 
het gratis beschikbaar stellen van de velden door de voetbalverenigingen, de EHBO mensen, 
het kantinepersoneel etc. is zo’n dag onmogelijk. De 14 teams van het Startblok hebben het 
prima gedaan. We hopen dat we volgend jaar weer op jullie mogen rekenen. 
 
De groepen van de onderbouw bleven op school. Studenten van het Graafschap college 
hebben voor hen de sportdag georganiseerd. Natuurlijk was er ook hier veel hulp van ouders 
om de groepjes kinderen te begeleiden. Hartelijk dank hiervoor! 
 
 
Startbloktheater 
In een eerdere mail stonden de tijd niet juist vermeld. Het Startbloktheater begint om 18.00 
uur en is tussen 19.00 uur - 19.30 uur afgelopen (afhankelijk van het aantal groepen en de 
tijdsduur van de optredens). Na de voorstelling is er koffie/thee en limonade. 
 
 
Avondvierdaagse 2019 
Van 18 t/m 21 juni kun je weer meedoen aan de Avond4daagse. Dit jaar kun je, je zowel 
digitaal als schriftelijk inschrijven. Informatie hierover volgt nog, zodra we dit binnen hebben 
gekregen van de combinatiefunctionarissen. 

                                                                                            
Let op! Maandag 17 juni kun je, je startkaart ophalen van 15.00-1600 uur in de hal bij ons op 
school. 
 
 
Nieuwkomers op school   
In mei en juni kwamen de volgende leerlingen bij ons op school:  
in groep 1/2a:  Bas te Selle en Fien Jansen 
In groep 1/2b:  Jethro van Dam, Logan van Gemert en Sjors Büttner 
In groep 1c:  Finn Hebels, Kai Hebels en Eden Kemperman 
In groep 3b:  Ryan Veltman  
In groep 5:  Quinn Veltman   

                                                                                                                                   
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok  
 
 



Zeg het voort, zorg dat iedereen het hoort. De voorstelling komt eraan!  
Helaas zit een groot deel van die gezellige repetities er alweer op. Wat hebben we ons ook 
dit jaar weer goed vermaakt, geleerd om op het podium te staan en niet bang te zijn om je 
talent te laten zien. De kinderen kijken dan nu ook al erg uit naar de voorstelling van vrijdag 
28 juni in de Ogtent in Duiven. 
Komen jullie ook allemaal kijken? De kaarten zijn te koop op de website van de Ogtent: 
https://deogtent.nl/product/zonnekinderen-eindvoorstelling/ 
 

     

Met vriendelijke groet, 
  
Kristel Manenschijn-Bruins 
Cultuurcoach Zonnekinderen 
 
Agenda   
Dinsdag  11 juni  Groep 8 gaat op kamp 

                  Startbloktheater voor groep 1/2A, groep 3A, groep 4 en groep 7    
Woensdag  12 juni  Startbloktheater voor groep 1/2B, groep 5/6 en groep 6 
Donderdag  13 juni  Startbloktheater voor groep 1/2C, groep 3B en groep 5 
Dinsdag 18 juni  Start Avond4daagse  
Donderdag  20 juni  Nieuwsbrief nr. 20 
Vrijdag 21 juni  Studiedag; de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 
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