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We zijn nu ook te volgen via Facebook Sport IKC Het Startblok
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe medewerkers MR
Op ons IKC zijn dit schooljaar 3 nieuwe MR leden gestart. Yalda Barikzai, Ron Nieuwkoop en
Wiesje Jansen de Vries. Hieronder stellen zij zich aan u voor. Namens de collega’s zitten
Tessa, José en Maureen in de MR.
Mijn naam is Yalda Barikzai en ben nu 2 jaar betrokken bij de
medezeggenschapsraad.
Ik heb 2 jonge kinderen van 6 jaar in groep 4a en een van 3 jaar.
Ik zit in de MR omdat ik betrokken wil zijn bij de school van onze kinderen,
weten wat er speelt, invloed hebben op het beleid en hier uiteraard mijn
bijdrage aan wil leveren.
Ik ben voorstander van openheid, transparantie en goede communicatie. Heb
je vragen en of opmerkingen m.b.t. de MR, dan kom ik graag met je in contact.

Ik ben Ron Nieuwkoop vader van twee kinderen Milan (groep 8) en Yara (groep
4b). Mijn motivatie om deel te nemen aan de MR is om de wensen van de ouders
te laten horen binnen de school. Daarvoor heb ik de hulp nodig van alle ouders en
verzorgers. Zijn er zaken die betrekking hebben op beleid van de school laat het
ons dat weten. Contact kan altijd via de email MR@sportikc-hetstartblok.nl. Of
spreek mij aan op het schoolplein. Ik ben aanwezig op het schoolplein:
Maandag, ochtend en s ’middags
Dinsdag, alleen in de ochtend
Ik kijk uit om jullie opmerkingen en vragen op te pakken en tijdens een van de MR
vergaderingen ter tafel te brengen.

Mijn naam is Wiesje Jansen de Vries, ik ben 34 jaar en woon samen met mijn man Jelle en twee zoons
Art (4 jaar - groep 1) en Bo (2 jaar - nog niet schoolgaand) in Westervoort.
Sinds kort mag ik in de MR meedenken over zaken die de hele school (de kinderen, het team en de
ouders) aangaan. Ik wil mij graag inzetten om namens de ouders, in de MR mee te denken en te
adviseren over het beleid van de school, zodat we er samen voor zorgen dat alle kinderen en
leerkrachten met plezier naar school gaan en zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
Met een werk achtergrond in de zorg hoop ik daar een positieve bijdrage aan te leveren.

Nieuwe leerlingen
De volgende leerlingen zijn bij ons in oktober gestart:
In groep 1/2B: Sam Swemmer
In groep 1/2C: Jaimy van Baal
Wij wensen jullie een fijne tijd op Sport IKC Het Startblok
Agenda
Vrijdag
Maandag
Maandag
Donderdag

22 oktober
25 oktober
1 november
11 november

Welkom!

Speelgoed/spelletjesochtend groepen 1-2
Herfstvakantie
Weer naar school
Nieuwsbrief nr. 3

Prikbord

Vrijdag 29 oktober vind er een spooktocht plaats vanuit
Creon, kinderen uit groep 7 en 8 mogen zich hier ook
voor aanmelden! De leeftijd bij de aanmelding moet
vermeld worden. Daar passen zij de groepen en
vertrektijden namelijk op aan zodat het voor de jongere
kinderen niet te laat wordt.

