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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verkeersexamen
Ook dit jaar doen we met groep 7 mee aan het verkeersexamen. Voor Woensdag 7
april zijn we op zoek naar ouders die willen helpen. Uw taak zal zijn om op een
controlepost te kijken of de leerlingen die langs komen fietsen dit op de juiste wijze
doen. Het gaat hierbij om alle leerlingen (groepen 7) die in Westervoort meedoen.
Het praktijkexamen wordt gehouden tussen 9:00 uur en ongeveer 10:15 uur. U kunt
zich aanmelden bij de groepskracht van uw kind.
Voor de kinderen zijn de volgende datums belangrijk:
Op 30 maart worden de fietsen gecontroleerd. Je mag namelijk alleen meedoen op
een veilige fiets. Op Woensdag 31 maart wordt het theorie verkeersexamen
afgenomen. Het laatste deel zal dan het praktijkexamen zijn op woensdag 7 april.
Nieuwe medewerker
Bij ons IKC hebben we een nieuwe collega. Hieronder stelt zij zich aan u voor.
Ik ben Maxine Stam, ik ben 23 jaar oud en woon in Westervoort. In mei 2020
ben ik officieel afgestudeerd als gespecialiseerd pedagogisch werker en ben ik
vanaf juni 2020 ook meteen in dienst gekomen bij Zonnekinderen
voornamelijk als invalster van de locaties in omstreken. Door dit inval werk
gedaan te hebben heb ik ontzettend veel ervaring op gedaan en nieuwe
ideeën op gedaan. Ook ben ik er achter gekomen dat mijn hart bij IKC Het
Startblok ligt. Gelukkig krijg ik vanaf 01-02-2021 de mooie kans om deel uit te
maken van het team van Zonnekinderen op IKC Het Startblok.
Als je vragen hebt stel ze gerust, en we zien elkaar heel erg snel.

Uitnodigingen Kinderfeestjes
Feestjes vieren is gezellig en leuk. Maar er is een groep kinderen die niet worden
uitgenodigd, helaas!
Daarom mogen kinderen op school geen kaartjes uitdelen voor hun kinderfeestje. Dit moet
buiten de poort uit het zicht van andere kinderen. Om andere geen gevoel te geven dat ze er
niet bij horen.
Wij hopen dat alle kinderen een fijne verjaardag kunnen vieren!

Agenda
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag

31 maart
1 april
2 april
5 april
7 april
9 april
22 april

Verkeersexamen theorie
Paasviering
Goede Vrijdag (alle kinderen vrij)
2e Paasdag (alle kinderen vrij)
Verkeersexamen praktijk groep 7
Studiedag (alle kinderen vrij)
Nieuwsbrief 9

Prikbord
Elke woensdagmiddag organiseert Het
Beweegteam Westervoort in
samenwerking met Boss Duiven een
sportieve activiteit.
Ondanks de Corona maatregelen willen
wij de jeugd toch voorzien van een
sportief aanbod.
De afgelopen weken hebben wij al
verschillende activiteiten mogen
organiseren.
Van Bootcamp tot Lasergamen en een
heuse Kussen Gevecht Battle.
Wil jij ook graag meedoen? Dat kan!
Hou de Facebookpagina van
Beweegteam Westervoort in de gaten.
En schrijf je in via Sjors Sportief.
Tim en Stefan

