
           
 
 
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
Staking basisonderwijs 5 oktober aanstaande 
Op 5 oktober 2017 wordt er in het basisonderwijs gestaakt. Ook onze school doet hieraan mee. De 
dagbehandelgroep, kinderopvang en BSO zijn gewoon geopend. De actie is een gezamenlijk initiatief 
van werkgevers (PO-raad) en werknemers (vakbonden). Inzet van de actie is dat de salarissen van de 
leerkrachten in het primair onderwijs gelijk getrokken worden met die van docenten in het VO. 
Verantwoordelijkheden, taken en werkdruk zijn immers dezelfde. Daarnaast is de verlichting van de 
werkdruk het twee doel wat we willen bereiken. Achterin deze nieuwsbrief nog een keer de brief 
hierover die afgelopen week aan de kinderen van de basisschool is meegeven. 
 

Even een reminder: geen honden op het buitenterrein 
Misschien is niet iedereen hiervan (meer) op de hoogte, maar in ons IKC geldt de afspraak dat er 
geen honden (ook niet aangelijnd) op ons buitenterrein mogen komen.  
 

IKC - fotograaf 2017 
Dit jaar komt de IKC fotograaf in week 39 en 40. De fotograaf komt alleen de ochtenden. Alle kinderen 
van het IKC komen op de foto. Het worden individuele foto’s maar ook van de broertjes en zusjes 
samen binnen het IKC. Er wordt een groepsfoto gemaakt op de dag dat de groep aan de beurt is. De 
foto’s worden gemaakt door Miranda Kamphuis Fotografie uit Westervoort. Voor de portretten en 
groepsfoto wordt een witte achtergrond gebruikt. U kunt er dus rekening houden met de kledingkeuze 
en schoenen. Hoe kleurrijker hoe beter! Zodra de foto’s klaar zijn, krijgt u een inlogcode zodat u de 
foto’s via een beveiligde verbinding kunt bekijken en bestellen. De financiële afwikkeling verloopt 
tussen ouders en fotograaf. Vanzelfsprekend is alle privacy gewaarborgd. De planning van de 
fotograaf ziet er als volgt uit: 
 
Voor de basisschool 
- Maandag 25 september: groep 7B/8B torenvalk en groep 6A albatros                                                                                                                                         
- Dinsdag 26 september: groep 3/4 pelikaan en 7A/8A zeearend  
- Woensdag 27 september: groep 3A ooievaar en groep 4 lepelaar 
- Donderdag 28 september: groep 5A leeuwerik 
- Vrijdag 29 september: groep 5B bosuil en groep 6B zilvermeeuw 
De broertjes- en zusjesfoto’s worden op maandag 2 en dinsdag 3 oktober gemaakt. 
 
Voor de peuterspeelzaal waterhoen 
Maandag 25 september, dinsdag 26 september en woensdag 27 september 
 
Voor de dagbehandeling Zozijn meerkoet 
Donderdag 28 september, vrijdag 29 september en dinsdag 3 oktober 
 
Voor de kinderdagopvang / peuterspeelzaal pimpelmees 
Maandag 25 september, donderdag 28 september en vrijdag 29 september 
 
Voor de kinderdagopvang roodborst 
Dinsdag 26 september, woensdag 27 september en donderdag 28 september 
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NIEUWS VAN DE PEUTERGROEP  
 
Na een mooie zomervakantie komen kinderen van de peutergroep Waterhoen weer spelen. Even 
onwennig en aftastend lopen de peuters de groep binnen. Nog een laatste kus en zwaaien voor het 
raam en dan gezellig de kring in. Bij het eerste liedje verdwijnt het afscheid nemen van papa of mama 
naar de achtergrond en zingen de peuters enthousiast mee. Na de kring gaan ze naar de 
verschillende spelhoeken en ontdekken weer het speelgoed en komen de eerste rollenspelen weer op 
gang. Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van een heleboel peuters die inmiddels kleuters 
zijn geworden. We verwelkomen veel nieuwe peuters en ouders. Fijn dat jullie voor ons mooie IKC 
hebben gekozen. De peuters en juffen gaan werken aan een mooi, gezellig en leerzaam schooljaar! 
 
 

 
 
 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

Rekenen; het belang van het automatiseren bij rekenen 
 
Iedere dag wordt er op school, bij de start van de rekenles, aandacht besteed aan automatiseren. 
Samen met de kinderen wordt er in een vlot (hoog) tempo geoefend met optellen en aftrekken tot 
10/20 en de tafels 1 t/m 10. Waarom doen we dit? “Als kinderen de basisbewerkingen 
geautomatiseerd hebben en in hun langetermijngeheugen hebben opgeslagen als rekenfeit of 
beschikken over verkorte, routinematige rekenprocedures, hoeven zij hun werkgeheugen minder te 
belasten bij het uitrekenen van complexere opgaven.” Professor Luit, Universiteit Utrecht. 
 
We merken echter dat sommige kinderen net wat meer oefening/herhaling nodig hebben. Daarom is 
het fijn als jullie thuis ook oefenen met jullie zoon of dochter. Waar moet je dan op letten? Het is beter 
alle dagen even 5 minuten te oefenen, dan 1 keer per week een half uur. Wissel het optellen, 
aftrekken, delen, vermenigvuldigen regelmatig af in verschillende oefenmomenten (niet alles in 1 
oefenmoment proppen). Wat kunnen jullie doen: 

 Groep 3:  Tot de kerstvakantie erbij- en erafsommen t/m 5. Na de kerstvakantie sommen t/m 10. 

 Groep 4:  Eerste helft van het schooljaar erbij- en eraf-sommen t/m 10. De tweede helft van het 
schooljaar sommen t/m 20. Ook kunnen jullie oefenen met tafelsommen. Vraag het aan de 
leerkracht. 

 Groep 5: Hele schooljaar sommen t/m 20 en tafels 1. 

 Groep 6 t/m 8: Erbij- en eraf-sommen t/m 20 en tafels 1 t/m 10. 
 

Succes, Hanneke, rekenspecialist.  
 



Werkgroep Raamdecoratie 
 
We gaan de raamdecoratie werkgroep weer opstarten en zijn op zoek naar ouders/verzorgers die 
onze groep willen komen versterken om samen met ons de raamversieringen rond een thema/seizoen 
te verzorgen. Dat houdt in de voorbeelden uitknippen, dit doen we voor een groot deel van te voren, 
en deze op een af te spreken avond op de ramen plakken. 5 tot 6 keer per jaar zal er een avond zijn. 
 
Heb je zin en tijd om ons te komen helpen schrijf je dan in. Bij de lokalen hangen vanaf maandag 
inschrijf formulieren. Wij laten je dan via de mail weten hoe en wanneer we gaan beginnen. Heb je 
vragen kom dan even langs bij Julia Hullekes van de kolibries groep 1/2 of Sandra Legierse van de 
IJsvogels groep 1/2. 
 
Alvast bedankt! 
Sandra, Annemarie en Julia 
 

 
Belangrijke data basisschool  
 
18-29 september : Opstartdagen/kamp groepen 6/7/8 
18 september  : Opstartdag groepen 1-2 
25 september  : Opstartdag groepen 3, 3-4 en 4 
26 september  : Opstartdag groep 5 
3 oktober  : Fietscontrole groepen 4 t/m 8 
4 oktober  : Start kinderboekenweek 
4 oktober  : Spelletjesochtend groepen 1-2 
5 oktober  : Staking basisonderwijs (school gesloten) 
 
 

Even voorstellen; nieuwe collega’s 
 
Dit schooljaar zijn er in ons IKC weer een aantal nieuwe collega’s en stagiaires van start gegaan. 
Hieronder stellen zij zich aan jullie voor.   
 
Patricia Span, leerkracht groep 1-2 
 
 

Even voorstellen; Mijn naam is Patricia Span. In 2016 ben ik afgestudeerd 
aan de Pabo te Nijmegen. Na mijn afstuderen ben ik een aantal maanden 
werkzaam geweest als invaller op verschillende scholen. Vanaf maart 
2017 ben ik werkzaam als begeleider van een speel- leerplein op IKC De 
Abacus in Huissen. Dit combineer ik sinds dit schooljaar met het op 
donderdag en vrijdag lesgeven op De Hoge Hoeve in groep 1-2, bij de 
IJsvogels. Het stimuleren van de ontwikkeling van ieder kind staat voor mij 
centraal, door te leren van en met elkaar. Ik hoop dit samen met u als 
ouders te mogen doen en sta altijd open voor een gesprek over uw kind. 
Zelf ben ik 27 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Nijmegen. In mijn 
vrije tijd lees, wandel en reis ik graag. Op vakantie snorkel ik regelmatig. 

Dit wil ik graag gaan uitbreiden met halen van een duikbrevet. Dit is in het kort wie ik ben en waar ik 
voor sta. Ik hoop u snel een keer te zien bij de IJsvogels! 
 
Myrthe Doornbos; leerkracht groep 1-2 
 
Nog een nieuw gezicht bij jullie op school. Ik zal mij kort aan jullie voorstellen. Ik sta voor de vierde 
kleutergroep de Nachtegaal. Mijn naam is Myrthe Doornbos, 24 jaar oud en momenteel woon ik in 
Zevenaar. Na de HAVO ben ik de pabo in Nijmegen gaan volgen. Tijdens de stages werd het mij al 
snel duidelijk dat mijn hart in de kleutergroepen lag. Na de pabo ben ik in Zwolle en Utrecht verder 
gaan studeren. Ik heb hier de Master SEN jonge kind behaald.  
 



De afgelopen jaren heb ik als leerkracht in een kleuterklas is Babberich gewerkt, 
maar ook als gastouder voor een gezin in Arnhem. Het allerliefste wilde ik meer 
voor de klas gaan staan en dat is nu gelukt! Ik ben heel blij dat ik nu vijf dagen 
aan de slag kan. De kleuters motiveren mij iedere dag weer. Door hun 
eerlijkheid en fantasie krijgt mijn dag iedere keer weer meer kleur.   
 
Naast het lesgeven ontdek ik graag de wereld. In vrije weekenden en in de 
vakanties ben ik graag op pad. Er staan nog veel landen op mijn lijstje die ik 
graag wil bezoeken! Maar zo af een toe een dagje niets met een goed boek of 
met mooi weer op een terrasje zitten vind ik ook heerlijk! 
 

 
 
Martijn Hubert; leerkracht groep 5 
 
Aan het begin van een schooljaar is het voor iedereen weer even wennen. Helemaal als je op een 
nieuwe school begint. Andere mensen, een andere omgeving en 22 nieuwe kinderen. De eerste 
weken zijn dan ook voorbij gevlogen. In die weken heb ik alle kinderen en ouders uit groep 5b leren 
kennen. Voor de ouders waarvan ik geen kinderen in de klas heb stel ik me graag even voor.  
 
Ik ben Martijn. Sinds 8 jaar werkzaam in het onderwijs. Na enkele jaren in Baarn, Amsterdam en 
Bussum te hebben gewerkt, ben ik dit schooljaar hier in groep 5b (bosuilen) de meester. In het begin 
van dit jaar werk ik 5 dagen en later dit jaar gaat dit terug naar 3 dagen. De vraag die mij veel gesteld 
wordt is: 'hoe kom je hier terecht?'. Amsterdam en Bussum liggen inderdaad niet echt naast de deur. 
Na negen jaar in Hilversum te hebben gewoond, vonden mijn vriendin en ik het tijd om terug te gaan 
naar het oosten. We komen hier beide namelijk oorspronkelijk vandaan; onze familie en vrienden 
wonen hier. Vanaf 1 oktober zijn we dan ook, samen met onze twee kinderen, de nieuwste inwoners 
van het prachtige dorp Olburgen. Denkt u nu 'waar ligt dat Olburgen?', of wilt u gewoon wat anders 
van mij weten? Mijn deur staat altijd open. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daphne van Ingen; onderwijsassistent in opleiding 
 
Hallo, mij is gevraagd mijzelf voor te stellen in deze nieuwsbrief. Mijn naam is Daphne van Ingen; ik  
ben 20 jaar en woon in Herwen. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam als onderwijsassistente in  



 
opleiding in de klas 3/4 van juf Natascha en juf Agnes. Onlangs heb ik mijn 
diploma behaald van het CIOS. Gedurende deze opleiding heb ik meerdere 
stages voldaan waaronder ook in Westervoort in het zwembad bij het 
zwemcentrum en bij het Kulturhus.  
 
Een aantal kinderen en hun ouders kennen mij wellicht ook daarvan. Ik vind 
het een uitdaging om kinderen op een speelse en leuke manier 
vaardigheden aan te leren die bij het kind passen en die zij nodig hebben om 
de lesstof eigen te maken. Mijn hobby’s zijn: wake- en snowboarden, lekker 
uit eten gaan en turnles geven. 
Ik verheug me op een leuk en leerzaam schooljaar! 
 

 
Isabel Reiding, stagiaire pedagogische medewerker 4 
 
Mijn naam is Isabel Reiding. Ik ben 19 jaar en ik woon in Duiven. Op maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag loop ik stage op de het kinderdagverblijf de 
Roodborst. Ik studeer Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker niveau 4 aan 
het RijnIJssel in Arnhem. Deze opleiding duurt in totaal 1,5 jaar en in februari zal 
ik mijn diploma in ontvangst nemen. Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik 
één jaar Pedagogiek gestudeerd aan de HAN in Nijmegen, maar in de loop van 
dat jaar ben ik erachter gekomen dat bij het jonge kind toch echt mijn passie ligt. 
Dit laatste half jaar zal ik met veel plezier stagelopen op dit leuke en gezellige 
kinderdagverblijf! 
 
Sanne de Vries, stagiaire pedagogisch medewerker 4 
 
Mijn naam is Sanne de Vries, ik ben 19 jaar oud en ik woon in Westervoort. Ik studeer aan de KOP 
opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
op het Rijn IJssel College in Arnhem. De KOP 
opleiding  houdt in dat ik Mijn MBO 4 diploma 
‘Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker 
Kinderopvang’ in 1,5 jaar ga halen. Mijn stage ga ik 
lopen op de groep De waterhoen en op de BSO. Mijn 
stage dagen vallen op de maandag, donderdag en 
vrijdag. Op maandag ochtend, donderdag en vrijdag 
ochtend ben ik aanwezig op de Waterhoen en op 
maandag en vrijdag middag op de BSO. Voor het 
afronden van mijn MBO 3 diploma ‘Pedagogisch 
Medewerker Kinderopvang’ heb ik vorig jaar stage gelopen op de groepen ‘de Roodborst en de 
Pimpelmees’. Ik heb hier vorig jaar een super leuke tijd gehad en daarom leek het mij leuk om voor 
deze opleiding mijn stage ook hier uit te voeren.  
 
Iris Tiebes, stagiaire HBO Pedagogiek 
 
Hallo allemaal! Ik wil me graag even voorstellen. Mijn naam is Iris Tiebes, ben 20 jaar oud en woon op 
kamers is Arnhem. Ik loop sinds een paar weken stage bij Zozijn. Ik ben er van maandag t/m 
donderdag, een jaa lang. Ik heb het al erg naar mijn zin!  

 

 



 

BRIEF SCHOOLBESTUUR STAKING 5 OKTOBER  
 
Aan alle ouders en verzorgers van kinderen op de scholen van SCO R’IJssel  
Betreft: Staking op 5 oktober 2017  
 
Geachte ouder(s), verzorger(s),  
 
Via de media heeft u er vast al over gehoord. Op 5 oktober a.s., de dag van de leraar, zal door 
medewerkers in het primair onderwijs worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-
Front (PO-Raad en vakbonden) hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de 
politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor 
eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.  
Het bestuur van SCO R’IJssel ondersteunt het doel van deze actie en heeft begrip voor de staking. 
Het merendeel van onze medewerkers gaat staken en dit betekent dat de scholen op 5 oktober dicht 
zullen zijn. We willen onze medewerkers in de gelegenheid stellen op 5 oktober naar het Zuiderpark in 
Den Haag te gaan.  
 
Dit betekent dat wij u verzoeken om tijdig zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen op 5 oktober.  
 
Zonnekinderen biedt op 5 oktober bij wijze van service de hele dag opvang voor reguliere BSO-
kinderen. Ouders kunnen hiervoor de stapeluren gebruiken of extra opvang afnemen. Aanmelding 
dient plaats te vinden bij Zonnekinderen voor 26 september a.s. in verband met het mogelijk 
aanpassen van de personeelsroosters. De locaties openen vanaf een minimale deelname van 3 
kinderen, waarbij bij minder aanmeldingen gekeken kan worden of er een koppeling met een 
nabijgelegen locatie kan plaatsvinden. Ouders die normaal gesproken geen gebruik maken van de 
buitenschoolse opvang, kunnen helaas geen gebruik maken van de opvang. Dit wijkt af van de 
mogelijkheden die er waren tijdens de prikactie voor de zomervakantie.  
 
Zoals ook voorafgaand aan de prikactie op 27 juni gemeld, maken medewerkers van basisscholen 
zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. Alhoewel de 
prikactie voor veel politieke discussies en aandacht in de media heeft gezorgd, zijn er nog geen 
concrete toezeggingen gedaan die in de buurt komen van wat nodig is. De enorme werkdruk en de 
lage salarissen hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en 
dat er te weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Niks doen is geen optie. Het is vijf voor twaalf! 
We willen ook in de toekomst genoeg goede en gemotiveerde leraren voor de klas hebben staan.  
We rekenen op uw begrip en medewerking!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle directeuren,  
Mieke Wessels  
Bestuurder SCO R’IJssel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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


