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

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

 
Notulist gezocht 
De GMR van de Stichting Innerwaard is met spoed op zoek naar een notulist met ervaring.  
De GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zij praten mee over boven 
schoolse zaken, onderwerpen die van belang zijn voor alle 8 scholen van de Stichting 
Innerwaard. Van de notulist wordt gevraagd om notulen te maken tijdens de 
vergaderingen (gemiddeld 6x per jaar) van de GMR. Deze uit te werken en in de toekomst 
wellicht ook een terugkoppeling te organiseren naar de MR-en van alle scholen.  
De vergoeding bedraagt €75,00 netto per vergadering.    
Bent u enthousiast, maar wilt u nog nadere informatie of heeft u nog vragen dan kunt 
u contact opnemen met Maicke Kuiper, leerkracht IKC “de Brug”. 
Email adres: m.kuiper@bsdebrug.nl  
 
Sportdag 

Helaas hebben we moeten besluiten dat de sportdag van vrijdag 28 mei niet door kan gaan. 
Dit besluit hebben we lang voor ons uit geschoven omdat we voor de kinderen hoopten dat 
het wel door kon gaan. 
Het is een gezamenlijk genomen besluit met alle basisscholen in Westervoort. 
Langs deze weg willen we de ouders die hadden aangegeven ons te willen helpen hartelijk 
danken voor het genomen initiatief. We hopen dat we volgend jaar wel een sportdag mogen 
organiseren. 
 
 
Avondvierdaagse  
Achter de schermen is de Avond4Daagse-commissie Westervoort druk bezig geweest met 
een alternatieve Avond4Daagse. 
Op dit moment zijn wij de laatste puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ aan het zetten. 
Aankomende maandag 31 mei volgt hopelijk het inschrijfformulier en verdere informatie! 
Hiervoor kunt u het beste de Facebook-pagina: Avond4Daagse Westervoort volgen. 
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Nieuwkomers op school   
In de maand mei kwamen de volgende leerlingen bij ons op school:   
 
In groep 1/2D:  Meike Polman, Thijmen Mom, Daley Pfeil, Maan Luppes 
In groep 5: Ali Ismail  
                                                                                                                                   
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok! 
Agenda  
Vrijdag              11 juni             Praktijk Verkeersexamen groep 7  

Donderdag  17 juni  Nieuwsbrief nr. 10 
Vrijdag 18 juni  Studiedag; de kinderen van groep 1 t/m 8 zijn vrij 
 
 
 
Prikbord                        
 
               

 
 
 
 
 
 


