
           
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
IKC Kunstweek 

 
We hebben de IKC-kunstweek achter de rug en dit was een groot succes. De mooiste schilderijen zijn 
door de kinderen gemaakt. De kunstenaar gaf interessante lessen. Alle kinderen hebben daarnaast 
als groep een kunstwerk gemaakt. Kinderen hebben enorm veel plezier gehad, er werd serieus en 
hard “gekunst” en last but not least, het was ook erg leerzaam.  
 
De excursie naar het Kröller-Müllermuseum werd unaniem gewaardeerd. De vele ouders die hebben 
gereden en de groepen hebben begeleid: hartstikke bedankt! 

 

                
 
Op 5 april wordt van 14.00 – 16.00 uur de themaweek afgesloten met een kunstveiling. Meer 
informatie daarover volgt nog. De IKC kinderraad is gevraagd om een bestemming te verzinnen voor 
de opbrengst van de veiling. De opbrengst gaat deels naar een maatschappelijk doel en deels naar 
iets speciaals voor het IKC. 
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Baby-peutercafé speelgoed gevraagd  
 
Elke dinsdagmorgen is in ons IKC het baby-peutercafé geopend. Het babypeutercafé wordt goed 
bezocht (gemiddeld zo’n 15 kinderen met één van hun ouders) en is bedoeld als ontmoetingsplek. Het 
baby-peutercafé is op zoek naar geschikt speelgoed voor kinderen van 2-4 jaar. Heb je thuis nog iets 
over wat je niet meer gebruikt, neem dan even contact op met Wim Oosterman. Alvast bedankt! 
 

Tekenbeten 
 
Hoewel het op het IKC vrijwel nooit voor komt, heeft onlangs een leerling een tekenbeet opgelopen. 
Het is een misverstand dat teken alleen in het voorjaar en in de zomer actief zijn en dan met name in 
de bossen. Teken bevinden zich overal: in de tuin, plantsoenen, parken en bossen en zij houden zich 
op in bijvoorbeeld laag struikgewas, heide en hoge grassen. Teken worden actief wanneer het  
7 graden of hoger is. Het klopt wel dat de piek in het voorjaar en de zomer ligt, maar ook in de herfst 
of winter kunnen we gebeten worden. Meer weten? Kijk dan eens op www.thuisarts.nl/tekenbeet/ik-
heb-tekenbeet. 
 
  

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Grote Rekendag 28 maart 
 
Het is weer zo ver, 28 maart is de jaarlijkse Rekendag! Deze hele dag staat in het teken van rekenen. 
De titel van deze Rekendag is “de school als pakhuis”. De kinderen verkennen tijdens de Grote 
Rekendag de ruimte door kritisch na te gaan wat er op school allemaal te vinden is en welke ruimte 
deze spullen innemen. Ze zijn daarbij vooral bezig met meet- en meetkundeactiviteiten. We starten 
deze dag met een schoolbrede opdracht (deze zal na de inloop plaatsvinden), gaan de kinderen in 
hun eigen groep aan de slag.  
 
In de activiteiten tijdens de Grote Rekendag werken de kinderen aan hun wiskundige geletterdheid. 
Dat betekent dat de eigen omgeving aanleiding geeft om wiskunde te gebruiken en te ontwikkelen. De 
school wordt een pakhuis en de kinderen gaan aan de slag met activiteiten die typisch zijn voor een 
pakhuis, zoals inventariseren, stapelen, verplaatsen en coderen. Het lijkt ons leuk als die dag zoveel 
mogelijk kinderen in een shirt naar school komen waar een cijfer/getal opstaat. 
 

Studiedag 22 maart 
 
Het onderwijsteam heeft op 22 maart weer een studiedag. Alle kinderen zijn dan dus vrij 
 

Palmpasen 23 maart en paasviering 29 maart  
 
Vanaf maandag 19 maart vragen wij alle kinderen van groep 1 t/m groep 4 een palmpaasstok mee te 
nemen en een plastic fles of melkpak (liefst gevuld met zand of aarde). Graag voorzien van hun naam. 
Het is natuurlijk heel goed mogelijk om zelf een palmpaasstok te maken van hout. De kinderen gaan 
samen met leerlingen uit de bovenbouw op vrijdag 23 maart hun palmpaasstok versieren. 
 
Als het weer het toelaat gaan we om 11.15 uur met alle groepen een optocht lopen. Bij slecht weer 
maken wij een rondje door de school. Bij de betreffende groepen hangt een lijstje voor ouderhulp. 
 
We lopen de volgende route: Vanuit school lopen we rechtsaf. Op de hoek gaan we rechtsaf de Lange 
Gewant op en steken de Heilweg over. We vervolgen de weg op de Lionderstuk. Dan slaan we 
rechtsaf op de Grote Breide en gaan we verder op de Ganzenpoel. Bij de Rivierweg gaan we weer 
rechtsaf. We volgen de Rivierweg tot de Steenderens. Hier slaan we rechtsaf en op de Lange Gewant 
gaan we weer rechtsaf terug naar school. We zouden het leuk vinden als jullie als belangstellenden 
langs de weg ons toezwaaien.  
 

http://www.thuisarts.nl/tekenbeet/ik-heb-tekenbeet
http://www.thuisarts.nl/tekenbeet/ik-heb-tekenbeet


 
 

 
Op donderdag 29 maart hebben we paasviering. Pasen staat in het teken van “Samen delen”. In de 
ochtend gaan we samen de lunch voorbereiden. Bij elke groep komen intekenlijsten te hangen met 
verschillende gerechten die gemaakt worden door de kinderen zelf, onder begeleiding van een ouder. 
Dit kan op school maar ook bij de ouder thuis. We hebben hele lekkere, gezonde dingen bedacht, dus 
kijk snel op de intekenlijsten. Bonnetjes van de gemaakte kosten kunnen ingeleverd worden bij de 
leerkracht.  Na de voorbereidingen hebben we een gezamelijke viering in de hal. Aansluitend zullen 
we de lunch samen met de hele school gaan delen.  
 
In de dagen voor deze lunch graag bord en bestek in een tas voorzien van naam meebrengen. Grote 
eters wordt aangeraden om wat extra’s mee te nemen voor de lunch. De anderen hoeven deze dag 
geen lunch mee te brengen.  
 

Oproep palmpaasstokken 
 
Mogelijk hebben ouders van de groepen 5 t/m 8 nog de palmpaasstok over van vorig jaar. Zo ja, en 
wanneer je hier niets meer mee doet, zou je deze bij één van de leerkrachten van de kleuterbouw 
willen afgeven? De ervaring leert dat een aantal extra palmpaasstokken altijd wel te gebruiken zijn. 
 

Belangrijke data 
 
22 maart : Studiedag (kinderen vrij) 
23 maart : Palmpasen 
29 maart : Paasviering 
30 maart : Goede Vrijdag (alleen school gesloten) 
2 april  : Tweede Paasdag (IKC gesloten) 
4 april  : Spelletjesochtend groepen 1-2 
5 april  : Schriftelijk verkeersexamen 
5 april  : Kunstveiling 
11 april  : Praktisch verkeersexamen 
17-18-19 april : Cito eindtoets groep 8 
20 april  : Koningsspelen 
25 april  : Schoolvoetbal 
 
 

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


