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

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

  
  
Een nieuw schooljaar 

We zijn het schooljaar goed begonnen. Iedereen is inmiddels gewend aan een nieuwe klas, 
de nieuwe regels en het nieuwe normaal i.v.m. Corona. We merken dat het brengen en 
halen van de kinderen goed verloopt en er rust is in de school. Doordat we samen alle regels 
in acht nemen zorgen we voor elkaars gezondheid. Fijn!  

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 2020-2021 

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 vrijdag 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. Uw kind heeft dit afgelopen week mee 
naar huis gekregen. Dit formulier wordt besproken in het telefonische 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.  
 

 

 

 



Nieuwe medewerkers 

Omdat wij als school groeien in leerlingenaantal, is ons team uitgebreid met een aantal 
nieuwe medewerkers. Hieronder stellen zij zich even voor: 

 
Mijn naam is Renate van der Beek, en ik ben 19 jaar. Sinds juni 2020 
ben ik afgestudeerd onderwijsassistent. Vanaf begin van het school 
jaar ga ik 4 ochtenden ondersteuning bieden in groep 4. Naast het 
werken ga ik de deeltijd opleiding aan de Pabo volgen. 
 

 

 

 

Mijn naam is Bart Zoethout, 26 jaar en kom uit Zelhem. Dit schooljaar zal 

ik de taak als onderwijsassistent oppakken in groep 6. Hier zal ik meester 

Milo ondersteunen en daarnaast ook individuele of groepjes leerlingen 

extra ondersteunen bij de taken die zij uitvoeren. Ik werk alle dagen van 

de week in groep 6. Op maandag, woensdag en donderdag werk ik de hele 

dag en op dinsdag en vrijdag een halve dag.  

 

 

Ik ben Sandra Caerteling. Ik ben 36 jaar en ik kom uit Duiven. Daar woon ik 

met mijn partner en 2 kinderen. Vorig jaar heb ik de overstap gemaakt naar 

Stichting Innerwaard. Daar was ik werkzaam in groep 3 en daarna in groep 

1/2.  Vorige week was mijn start hier op Het Startblok in groep 1/2A naast 

juf Femke. Op de woensdag start mijn werkweek. Naast het werken met de 

kleuters, heb ik dit schooljaar ook nog een andere taak. Op vrijdagmiddag 

mag ik de schrijfles en de creatieve vakken geven aan groep 8.  

 

 

Mijn naam is Robin van Haeren, ik ben 22 jaar en woonachtig in Duiven. 

Op Sport IKC het startblok heb ik genoeg te doen. Ik ben werkzaam op 

de dinsdag t/m vrijdag als onderwijsassistent in de groepen groep 7 en 

7/8. Als de kinderen naar huis gaan, doe ik op school de administratie. 

Daarnaast geef ik op de vrijdagochtend gymlessen aan de groepen 1/2. 

 

 



Mijn naam is Rick Samson, en sinds dit jaar ben ik als leerkracht 

werkzaam op Het Startblok. Ik sta elke dag in groep 7/8 dit jaar. Voordat 

ik bij Het Startblok kwam werken heb ik 5 jaar in groep 8 op de 

Jozefschool in Arnhem-Zuid gewerkt. Mijn affiniteit ligt dus bij de 

bovenbouw. Ik ben erg fijn gestart en ik kijk al uit naar de rest van het 

schooljaar!  

 

 

Mijn naam is Shanna van Delden. Ik heb HBO Pedagogiek 

gestudeerd, dus mijn expertise ligt op het gebied van gedrag.       

Ik ga op maandag, dinsdag en vrijdag de Check-in en check-out 

klas begeleiden. Op woensdag en donderdag wordt dit gedaan 

door Cindy Heinst. Zij is al een bekend gezicht voor u.  

Ook ben ik tussen de check-in en check-out te vinden in groep 

5 en help ik daar een handje mee. 

In mijn vrije tijd wandel ik graag met mijn hond en vind ik het 
leuk om dagjes weg te gaan. Zie je mij een keertje op het  
schoolplein lopen, kom dan gerust even een praatje maken. 

 
Informatieavond 
In verband met Corona kunnen we op dinsdag 17 september de informatieavond niet door 
laten gaan. Wij vinden dit erg spijtig maar hopen op uw begrip hiervoor. Specifieke 
groepsinformatie ontvangt u binnenkort via de mail. 

De schoolsportvereniging  
Dit schooljaar start de schoolsportvereniging pas na de herfstvakantie. Informatie over het 
programma volgt nog. 

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. 

 

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. 
 



Nieuwe leerlingen 
De volgende leerlingen zijn bij ons gestart: 
 
In groep 1/2a: Jermaine Bonaparte, Marcelino Böhmer, Roel van Ovost,                                                                                         

Livia Willemsen, Damian Beenen 
In groep 1/2b:             Mex Abbenhuis, Genairo Algoe, Robin van Manen, Jack Brabander,   
                                       Stef Niemijer, Floortje Joore, Fenna van Rekum 
In groep 1/2c:              Kirsten Vleeming 
In groep 3:                   Nanouk Boekhorst, Jayden Richard, Devlin Weitjes, Jordy van Rekum 
In groep 4:                    Zehra Uslu, Thomas den Dekker, 
In groep 6:  Jaydrick Panneflek, Fleur den Dekker, Esmee van Rekum 
In groep 8:  Amy Ijkhout  
 

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

 
 
 
Agenda  
Maandag   7 september  Start kennismakingsgesprekken 
Dinsdag 8 september  Schoolfotograaf 
Donderdag      17 september  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Vrijdag  18 september  Studiedag; alle kinderen zijn vrij 
Donderdag 24 september  ANWB Streetwise 
Woensdag 30 september  Start Kinderboekenweek 
Vrijdag  2 oktober  Nieuwsbrief nr. 2 
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Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!  

  
Is het lastig om de contributie van de sportvereniging te betalen? Of is er geen geld voor 
muziekles? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! door het lesgeld en/of benodigdheden te 
betalen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.   
  
Hoe werkt het?  
Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat 
kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, iemand 
van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of 
je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken 
sporten of op les. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast deze ouderkaart, vul hem in en 
neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.  
  
Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle 
fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.  
  
Wat is het bedrag?  
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en in 
sommige gevallen de benodigdheden. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die 
ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.  
  
Contact  
Onze school Sport IKC Het Startblok steunt het JFSC! Monique Kampman kan uw kinderen 
aanmelden voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur. U kunt voor en na schooltijd altijd even langslopen! 
Wilt u de aanvraag liever niet via school laten verlopen, dan kunt u contact opnemen met Tim Kappen, 

combinatie functionaris sport. tim@kulturhuswestervoort.nl  

  
Meer informatie?  
Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur op onze 
website www.jeugdfondssportencultuur.nl/gelderland.   
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