
           
 
 
 
 

NIEUWS VAN HET IKC 
 

 
Verkeerssituatie 
 
Nu we in de herfst zijn beland neemt ook de verkeersdrukte aan de  voorkant van ons IKC weer toe. 
En zien we weer dat een aantal ouders zich ………………. gedraagt. Vul het stippellijntje zelf maar in 
na het lezen van onderstaande voorbeelden van afgelopen twee weken:  
1. Auto’s worden op de zebrapaden geparkeerd. Dit leidt tot gevaarlijke oversteeksituaties. Er is 

echter ook een moeder in de kinderopvang die zich in een rolstoel moet verplaatsen en daarom 
gewoonweg niet kan oversteken. De zebrapaden kennen immers geen drempels. 

2. Er wordt dubbel geparkeerd, waardoor de weg wordt geblokkeerd en fietsers worden weggedrukt 
met alle risico’s van dien; 

3. Een automobilist schiet een brandende peuk uit het raam, die rakelings langs een fietsend kind 
scheert. Hoe kom je er op? 

4. Een meisje uit groep 7 kwam bijna onder de auto terecht omdat een automobilist de zebra 
negeerde en geen voorrang gaf. 

Tegen degenen die zich aangesproken moeten voelen, zeg ik “kom op mensen, dit kan echt niet”!! 
En aan iedereen voor wie het mogelijk is: kom lopend of op de fiets, alhoewel ik goed begrijp dat dit 
lang niet altijd kan. Even verder op kan echter ook goed geparkeerd worden.  
 
We hebben de situatie ook met de politie besproken en de handhaving zal weer worden opgevoerd. 
Maar ik hoop dat bekeuringen niet nodig zijn. Ik reken op ieders medewerking en correct 
verkeersgedrag. Alvast bedankt! 
 

Bruna-actie kinderboekenweek 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van de Bruna-actie in het kader van de 
kinderboekenweek. Hoe zag de actie er ook al weer uit? 
• Je koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij de lokale Bruna winkel en 
levert de kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in op het IKC. Wij leveren de kassabonnen in bij een 
Bruna winkel. 
• Het IKC mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken 
uitzoeken in een Bruna-winkel. 
De actie loopt dus tot 15 oktober. Het inleveren van de bonnen bij ons (tafel in de grote hal) kan tot 16 
november. Er is inmiddels voor € 300,-- aan bonnen ingezameld! 
 

Reminder: 23 oktober studiedag 

 
Op maandag 23 oktober heeft de school een studiedag. De kinderen zijn op die dag dus vrij. De BSO 
is de hele dag geopend, net zoals de dagbehandelgroep, peuterspeelzaal en de kinderopvang.  

INFOBULLETIN 
IKC DE HOGE HOEVE 

 
13 oktober 2017 

 



 
NIEUWS VAN DE BSO 
 
Op de BSO hebben we, in het kader van de kinderboekenweek, griezelige knutselwerkjes gemaakt. 
Schminken hoort daar uiteraard ook bij. En de kinderen mochten kiezen tussen een griezel of een nep 
wond op hoofd of arm. De wonden waren zeer in trek en het kleverige nepbloed maakte het helemaal 
af. De kinderen en de leidsters hebben genoten. 
 
 

  
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

 
Hoofdluiscontrole 
 
De hoofdluiscontrole is dit schooljaar anders georganiseerd. Nu zijn er in elke klas een aantal ouders 
die de hoofdluiscontrole willen uitvoeren. Fijn dat deze ouders dat willen doen! Mochten zij bij jullie 
kind hoofdluis constateren, dan informeren zij vertrouwelijk de leerkracht, die vervolgens contact met 
jullie opneemt.  
 
De twee voorgaande schooljaren was er een ouderwerkgroep voor de hoofdluiscontrole van alle 
kinderen op school actief. Dit was echter erg tijdsintensief, enerzijds vanwege de vele kinderen (300!) 
die gecontroleerd moesten worden, anderzijds omdat de werkgroep uit te weinig ouders bestond. Ik 
wil de ouders van deze werkgroep hartstikke bedanken voor de vele tijd en moeite die jullie hier in 
hebben geïnvesteerd.  
 
De eerstvolgende hoofdluiscontrole is in de week na de herfstvakantie. Enne …. In die week graag 
geen ingewikkelde vlechtjes of veel gel.  
 

Logopedische screening 5-jarigen 
 
Op 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november vindt weer de logopedische screening 
plaats van kinderen in de leeftijd van 4,9 – 5,9 jaar. Deze screening vindt op school plaats en de 
ouders hoeven hier niets bijzonders voor te doen. Vanzelfsprekend worden jullie geïnformeerd over de 
uitkomsten. Achterin deze nieuwsbrief tref je de informatie aan van het Bureau Onderwijszorg De 
Liemers, dat de screening verzorgd. 
 



Kinderboekenweek kleuterbouw 
 
Vrijdag de 13de (oei, dag en datum is op zich al gruwelijk eng) wordt ons thema: werken aan de 
kinderboekenweek :"gruwelijk eng" afgesloten. In de kleuterbouw werd er volop gespeeld in onze 
hoek: de kinderboekenwinkel. Daar was er voor de kinderen van de huishoek de mogelijkheid 
activiteiten te doen zoals: een boek uit te zoeken, deze te laten inpakken, te betalen, je te laten 
adviseren,  te luisteren naar het voorlezen van een verhaal, boeken te sorteren. Door in een spelhoek 
te spelen doen de kinderen verschillende ervaringen op en leren ze spelenderwijs. Wij kijken terug op 
een leerzame kinderboekenweek! 
 
 
 

 
 

 

Herfst in de kleuterbouw  
 
Na de herfstvakantie is het thema in de kleuterbouw: Herfst. Op woensdag 25 oktober gaan de 
kleutergroepen een herfstwandeling maken. Het zou fijn zijn als er 1 of 2 ouders zouden mee willen 
gaan. Als je kunt, geef je dat dan door aan de groepsleerkracht? Je kunt dan ook even in overleg over 
het tijdstip. Het zou fijn zijn als de kinderen die dag laarzen aan hebben of laarzen meenemen. Ook is 
het fijn als iedereen die dag een plastic tas meeneemt om herfstspullen in te verzamelen. 
 

Vooraankondiging algemene ouderavond 
 
Op 1 november organiseert de ouderraad ’s avonds de jaarlijkse algemene ouderavond. Meer nieuws 
volgt wanneer het programma definitief is. Save the date! 
 

Huishoek kleuterbouw 
 
Voor de huishoeken van de kleuterbouw hebben we behoefte aan allerlei spullen die hierop betrekking 
hebben, zoals een oude mixer, scheerapparaat, babypop, kruimeldief of kleine stofzuiger, telefoon, 
portemonnee, oude föhn, etc. etc. Heb je iets beschikbaar? Overleg dan even met jouw leerkracht. 
 

Belangrijke data 
 
16-20 oktober  : Herfstvakantie 
23 oktober  : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
26 oktober  : Ontruimingsoefening 
1 november  : Algemene ouderavond 
8 november  : Nationaal schoolontbijt 
 
 

Namens het IKC team,  
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 



Bureau Onderwijszorg De Liemers 
Logopedische screening 

 
 ‘Mijn kind spreekt de R nog niet goed uit.’ 
‘Roy praat nog steeds in korte zinnetjes.’ 

‘Mijn zoon blijft zo hees.’ 
‘Hoe kan ik het duimen afleren?’ 

‘Stotteren, gaat dat vanzelf over?’ 

 
 
Dit zijn opmerkingen waarmee ouders en leerkrachten regelmatig bij de logopedist op school aankloppen. 
Een logopedist kijkt niet alleen naar het uitspreken van klinkers en medeklinkers. Een logopedist houdt zich bezig 
met meerdere aspecten die met communicatie (spreken en verstaan) te maken hebben: taal, spraak, stem, 
gehoor en mondgedrag. Logopedie is dus méér dan ‘spraakles’. 
In het dagelijks leven is communicatie onmisbaar. Om te spreken is het nodig goed te kunnen horen, denken en 
begrijpen. Spreken betekent: gedachten onder woorden brengen, goede zinnen maken en de klanken goed 
uitspreken. Spreken lijkt makkelijk, maar is een ingewikkeld proces. 
 
Wat doet een logopedist in het algemeen? 
Een logopedist screent, onderzoekt, controleert, begeleidt, behandelt en geeft voorlichting op het gebied van taal, 
spraak, stem, gehoor en mondgedrag. Hieronder volgen enkele voorbeelden: 
Taal 
- Begrijpen van wat er gezegd wordt 
- Woordenschat 
- Volgorde van woorden in een zin 
- Gebruik van meervoudsvormen en vervoegingen 
- Vertellen van een verhaaltje 
Spraak 
- Duidelijk spreken 
- Goed uitspreken van klanken en woorden. 
- Vloeiend spreken 
Adem en stem 
- Ademen bij spreken en zingen 
- Stemgebruik 
Gehoor 
- Horen 
- Luistergerichtheid 
- Luistervaardigheid 
- Verschillen tussen klanken horen 
Mondgedrag 
- Neus- of mondademen 
- Duim, speen of vingerzuigen 
- Kauwen en slikken. 
 
 
Wat doet de logopedist op school? 
De volgende activiteiten worden op school  uitgevoerd: 
 
Screening 
Basisscholen binnen het samenwerkingsverband van de Liemers wordt de mogelijkheid geboden gebruik te 
maken van de logopedische screening 5 jarigen. In dat geval worden leerlingen in de leeftijd van  4;09 - 5;09 jaar 
door de logopedist bekeken. Dit noemen we de screening. Hierbij wordt gelet op taal, spraak, stem, gehoor en 
mondgedrag, zoals in de voorbeelden aangegeven. 
Doel van de screening is het tijdig signaleren van aandachtspunten en/ of moeilijkheden in de spraak-
taalontwikkeling. De spraak-taalontwikkeling is belangrijk voor het leer- en leesproces. Voor deze screening 
dienen ouders schriftelijk toestemming te geven. Zij krijgen achteraf schriftelijk of telefonisch bericht. 
   
Begeleiding 
Als uit de screening blijkt dat er iets aan de hand is, vindt overleg plaats met de ouders, de leerkrachten en de 
intern begeleider. 
Gezamenlijk wordt besloten wat er verder gaat gebeuren. De mogelijkheden zijn: 
- adviezen voor ouders en/of leerkracht; 
- extra oefenprogramma voor thuis en/of op school; 
- verwijzing naar een vrijgevestigde logopedist, omdat logopedische behandeling niet in het pakket van het 

samenwerkingsverband zit. 



Voorlichting 
De logopedist geeft desgewenst voorlichting  aan ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. Dit kan gebeuren 
op bijeenkomsten, in schoolkranten en in nieuwsbrieven. Ook wisselt de logopedist informatie uit met andere 
betrokkenen. Bijvoorbeeld de intern begeleider, de leerkracht, de jeugdarts en de vrijgevestigde logopedist. 
 
Wanneer naar de logopedist? 
 
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de logopedist. Voor de logopedist van het 
samenwerkingsverband vindt u de gegevens op de achterkant van deze folder. 
Wilt u rechtstreeks naar een logopedist met een eigen praktijk dan vindt u die adresgegevens bij ons op de site: 
www.swvdeliemers-po.nl 
 
 
 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op:  

 
       
      Mercurion 36  
       6903 PZ  Zevenaar 
      T: 0316-343730 
      E: logopedie@swvdeliemers-po.nl 

     www.swvdeliemers-po.nl 

 
© Bureau Onderwijszorg De Liemers 
(Voor overname van tekst en/of tekeningen dient u contact op   

te nemen met Bureau Onderwijszorg De Liemers) 
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