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

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

  
  
Een nieuw schooljaar 

De kop is eraf, we zijn het schooljaar goed begonnen. Iedereen is inmiddels gewend aan een 
nieuwe klas, misschien nieuwe klasgenootjes, een andere leerkracht en aan hoe onze school 
er nu uitziet. Verschillende groepen hebben een andere plek in het gebouw. In de vakantie 
heeft de IB ruimte een nieuwe vloer gekregen en de peuter/babyopvang een nieuwe vloer 
en airco. 

Juf Tessa (groep 8) is zwanger van haar eerste kindje. Zij werkt nog tot aan de kerstvakantie 
en gaat dan met verlof. Wij zullen de vervanging zorgvuldig regelen. U hoort te zijner tijd hoe 
we dit gaan invullen. 
 
Juf Manon (groep 1/2a) en haar man Tim zijn in de vakantie de trotse ouders geworden van 
zoon Jake. Wij wensen hen veel geluk en gezondheid! 

       

 
Schoolkalender 
Vorige week is aan uw (oudste) kind de schoolkalender meegegeven. Heeft u deze niet 
ontvangen, of wilt u (bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders) een extra kalender, 
geeft u dit dan even aan bij Monique Kampman. 
 
 
Gesprekscyclus schooljaar 2019-2020 

Vanaf dit schooljaar heeft de gesprekscyclus drie gesprekken. In de groepen 3 t/m 8 worden 

de gesprekken met uw kind erbij gevoerd. Alle ouders worden verwacht. 

De uitnodigingen voor de kennismakingsgesprekken zijn gisteren (woensdag 28 augustus) via 

Parro verzonden. U kunt zich vanaf nu inschrijven voor de gesprekken tot de dag waarop de 

eerste gesprekken worden gevoerd.  



Wat houden de verschillende gesprekken in? 
- Een kennismakingsgesprek  
U vult thuis het formulier kennismakingsgesprek in en neemt dit ingevuld mee naar het 
gesprek. Uw kind heeft dit vandaag mee naar huis gekregen. Dit formulier wordt besproken 
in het gesprek. 
- Een voortgangsgesprek (na de Cito weken in februari) 
Tijdens dit gesprek zullen de Cito toetsen centraal staan, die in januari/februari worden 
afgenomen. En de algehele voortgang van uw kind.  
- een eindgesprek (aan het einde van het schooljaar) 
Aan het einde van het schooljaar worden de Cito toetsen besproken, die in mei/juni worden 
afgenomen. Daarnaast kan het rapport een plek krijgen in dit gesprek en zaken die belangrijk 
zijn voor de overdracht naar de volgende groep.  
 
Informatieavond 
Op dinsdag 17 september is de informatieavond. Ook dit jaar krijgt uw kind weer een 
‘strippenkaart’ mee naar huis met activiteiten/vakken. Zij leiden u rond in de klas en 
vertellen wat zij zoal doen op school. U bent van harte welkom van 17:30 uur tot 19:00 uur, 
samen met uw kind(eren). 
 
U mag natuurlijk ons hele gebouw bekijken, dus ook de ruimtes van de kinderdagopvang en 
de peuters. De leerkrachten zijn in de groep aanwezig, maar zij gaan niet in gesprek over uw 
kind. Hiervoor krijgt u gelegenheid bij het kennismakingsgesprek zoals hierboven genoemd. 
Specifieke groepsinformatie ontvangt u via de mail. 

 

Schoolbieb 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
U krijgt binnenkort een mail van noreply@sambis.nl met daarin de volgende mededeling: 

Beste gebruiker van Mijn Bibliotheek, 

Stel het nieuwe wachtwoord in door hier te klikken, of door de link onder dit bericht in de 
browser adresbalk te kopiëren. Dit wachtwoord moet uit minimaal 8 en maximaal 15 tekens 
bestaan. Tevens moet het ten minste 1 hoofdletter,1 kleine letter, 1 cijfer en één van de 
volgende tekens .!#$%+-/=?{|}@ bevatten. 

U krijgt deze mail omdat de bibliotheek met een nieuw systeem gaat werken. Tijdens de 
installatie van dit systeem zijn alle lidnummers mee verhuisd naar het nieuwe systeem, maar 
i.v.m. de privacy wet mochten de oude wachtwoorden niet overgeschreven worden en zijn 
dus alle wachtwoorden gereset. Dit wachtwoord is echter nodig om boeken te kunnen 
reserveren in de bibliotheek maar ook op school.  
Heeft u meerdere kinderen op school, dan krijgt u ook meerdere mails. Helaas is het systeem 
zo ingesteld dat u pas ziet voor welk kind u een wachtwoord heeft aangemaakt als u het 
wachtwoord heeft ingevoerd en bent doorverwezen naar de startpagina van de bibliotheek. 
Mocht u het wachtwoord alsnog willen wijzigen, dan is dit mogelijk door op de startpagina 
van de bibliotheek website aan de linkerzijde op persoonlijke gegevens te klikken. 

mailto:noreply@sambis.nl


Wilt u alstublieft dit wachtwoord aanmaken, noteren en meegeven aan uw kind zodat uw 
kind van alle mogelijkheden van de schoolbibliotheek gebruik kan maken? Ze kunnen deze 
code zelf bewaren in hun laatje, maar ze mogen eventueel ook het wachtwoord bij de 
moeders van de schoolbibliotheek doorgeven, deze noteren dit dan op hun 
schoolbibliotheek pas. 
Aangezien het wachtwoord alleen voor de bibliotheek gebruikt gaat worden volstaat een 
simpel wachtwoord wat makkelijk te onthouden is voor uw kind. Denk bijvoorbeeld aan de 
naam van uw kind met de geboorte datum (zoals: Maaike-0304) of iets anders simpels (zoals 
bijv.: 1234Bieb! ) 

Alvast bedankt namens de bibliotheek ouders 
  
  

De schoolsportvereniging  
Dit schooljaar start de schoolsportvereniging pas na de herfstvakantie. Informatie over het 
programma volgt te zijner tijd. 
 

Verkeersveiligheid  
Aan de start van dit schooljaar willen we u, kinderen en ouders, aansporen om 
zoveel mogelijk op de fiets of lopend naar school te komen. Wij zijn tenslotte een 
SPORT IKC! 
De buren van onze school ondervinden veel hinder van geparkeerde auto’s (ook 
voor de uitritten) tijdens de wegbreng/ophaalmomenten. Parkeert u daarom 
alleen in de parkeervakken. Wilt u bij het ophalen van de kinderen zoveel 
mogelijk op de speelplaats wachten? Dan blijft de stoep voor passerende voetgangers 
begaanbaar. 

 
Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen zijn bij ons gestart: 
In groep 1/2a:  Livio van Leeuwaarde, Tess Teunissen en Kyano van Veldhuizen 
In groep 1/2b:  Liv Buil, Simon Nijkamp, Waris Malik en Joyce Aka 
In groep 6:  Amany Migdad 
In groep 7:  Jumana Migdad  
 

Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok  Welkom! 
 
 
 
 
 
 
Waterdrinkdag / Fruitdagen  
Ook dit jaar drinken we op donderdag weer water. De kinderen nemen op deze dag een 
bidon of flesje mee met water. Water met wat fruit erin mag ook. Voor de ochtendpauze 
zien we graag dat uw kind fruit meeneemt. 
 



Agenda  
Maandag     2 september  Start kennismakingsgesprekken 
Donderdag  12 september  Schoolreis groep 1-8 
Dinsdag 17 september  Informatieavond 
Donderdag 19 september  Dag van de pedagogisch medewerker 

                                    Studiedag; de kinderen van groep 1-8 zijn vrij 
Vrijdag 20 september  Studiedag; de kinderen van groep 1-8 zijn vrij 
Donderdag 26 september  Nieuwsbrief nr. 2 

     
   


