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

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

 David Jordens, partner in gezondheid 
  
Ook Sport IKC het Startblok maakt sinds kort gebruik van Minuutje het spel! Vorige week 
mocht ik een bijzondere demonstratie geven op deze sportieve basisschool… Tijdens de 
studiedag van het IKC-team was Minuutje het spel de teambuilding activiteit van de 
ochtend. Met bijna het gehele team (24! volwassenen) hebben we het programma samen 
doorgenomen en natuurlijk gespeeld:)! Dankzij het enthousiaste team was dit een onwijs 
leuke en effectieve introductie van Minuutje het spel. Sport IKC het Startblok heeft het 
programma samen met Kinderopvang Zonnekinderen aangeschaft voor het Integrale Kind 
Centrum. Op deze al zeer sportieve omgeving voor kinderen wordt Minuutje het spel 
eenvoudig toegevoegd als extra activiteit. Hiermee krijgen thema’s zoals voeding en leefstijl 
een extra impuls op deze Gezonde School. De kinderen van de bovenbouw kunnen het spel 
samen en zelfstandig spelen, bijvoorbeeld tijdens de middagpauze. En ook de kinderopvang 
maakt gebruikt van dit verantwoorde tussendoortje voor kinderen. Met dank aan Monique 
Kampman en sport-coördinator Niels Roseboom. Wij wensen het IKC onwijs veel actieve en 
leerzame Minuutjes. 
 

https://www.linkedin.com/posts/david-jordens-11269162_minuutjehetspel-
gezondeleefstijl-kinderen-activity-6582585291662553088-EtWX 
 
 
Nieuwe medewerkers 
 
Op ons IKC zijn dit schooljaar 3 nieuwe medewerkers gestart. Jacqueline Duis, leerkracht in 
groep 1-2a. Zij vervangt Juf Manon die met zwangerschapsverlof is. Stefanie van Haeren is 
onderwijsassistent in de groepen 1-2. Sandy Sado is PM’er bij de peutergroep van 
Zonnekinderen. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor. 
 
Mijn naam is Jacqueline Duis en in groep 1-2 A vervang ik Manon van de Weerthof tijdens haar 

zwangerschapsverlof. Misschien heeft u mij al gezien in een rolstoel of met krukken. Na een wat 

ongelukkig begin door een enkelbreuk ben ik heel blij nu volledig te kunnen starten op Sport IKC 

Het Startblok. Samen gaan we er in groep 1-2 A een fijne tijd maken.  

 

https://www.linkedin.com/company/minuutje?trk=public-post_share-update_update-text


Mijn naam is Stefanie van Haeren, 29 jaar en moeder van 2 kinderen (Lotte 3 
jaar en Noud 1 jaar) en samen met mijn partner woonachtig in Westervoort. 

Dit schooljaar ga ik in de 3 kleuterklassen de leerkrachten ondersteunen als 
onderwijsassistent. 
Daarnaast zal ik ook te zien zijn bij de VSO en BSO binnen het IKC het Startblok. 
Na de opleiding Pedagogische medewerker in 2009 te hebben afgerond leer ik 
door voor mijn diploma onderwijsassistente. 

Na 10 jaar ervaring in de kinderopvang ben ik nu toe aan een nieuwe uitdaging. Wat fijn, dat ik die nu 
kan vinden bij Het Startblok. 
Net voor de zomervakantie heb ik kennis gemaakt met Monique Kampman en al snel met de rest van 
het team binnen Het Startblok, ik voelde een warm welkom. 
Na een heerlijke strandvakantie met mijn gezin hoop ik de kinderen en jullie gauw te leren kennen. 
 
Mijn werkdagen in de kleuterklassen zijn als volgt:  
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 – 13:00  
Als er vragen zijn dan hoor ik het graag, 
Groetjes Stefanie  

Mijn naam is Sandy, ik ben 33 jaar en woon samen met mijn man en twee 
kinderen in Westervoort. Ik werk sinds 2010 in de kinderopvang en sinds 2017 
bij Zonnekinderen. Tot voor kort werkte ik bij een locatie in Duiven en sinds 1 
september kom ik Het Startblok team versterken. Ik heb de kinderopvang altijd 
leuk gevonden omdat het uitdagende en afwisselende eigenschappen heeft. Ik 
hoop op een mooie en plezierige loopbaan en graag tot ziens. Ik heb er veel zin 
in. 

 
Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen zijn in september bij ons gestart: 
In groep 5: Keano Vlădescu en Rhyler van der Wolf 
 

Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok         Welkom! 
 
 
Agenda  
Vrijdag 27 september  Peutergym, 8.45 uur 
Donderdag   3 oktober  Survivalrun Horsterpark 
Zaterdag    5 oktober  Dag van de leraar 
Dinsdag    8 oktober  Proefcito groep 8  
Woensdag    9 oktober  Proefcito groep 8 
Donderdag   10 oktober  Proefcito groep 8 

                          Spelletjesmiddag groepen 1-2 
Maandag 14 oktober  Herfstvakantie 
Maandag  21 oktober  Weer naar school 
Woensdag 23 oktober  Hoofdluiscontrole 
Maandag 28 oktober  Start groot schoolthema 
Donderdag 31 oktober  Nieuwsbrief nr. 3 
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