
           
 
 
 

NIEUWS VAN HET IKC 
 
 

Bericht van de kerstcommissie  
 
Voor de kerstviering gaan alle kinderen een lichtje maken. Hiervoor vragen we ieder kind vanaf 6 
december een waxinelichtje op batterij of een lichtje aan een stok op batterij mee te geven en een 
leeg schoon conservenblik. 

           
 
Op vrijdag 8 december wordt het IKC in kerstsfeer gebracht. Als jullie zin en tijd hebben om te komen 
helpen houden wij ons aanbevolen. We starten om 8.30 uur in de grote hal. Je kunt je opgeven via  de 
lijsten bij de groepen. Spontaan binnenlopen op de ochtend zelf mag ook. Vele handen maken licht 
werk. Hopelijk tot 8 december!  
Wanneer we die vrijdag niet alles versierd krijgen, zal er op maandag 11 december verder versierd 
worden. We starten dan om 19.00 uur. Ook hiervoor kun je je opgeven op de lijsten bij de groepen. 
Alvast hartelijk dank! 
 

Bericht van de IKC-fotograaf 
 
Zo’n 6 weken geleden heeft de fotograaf van alle kinderen foto’s gemaakt. Er zijn veel bestellingen 
gedaan, maar een aantal ouders heeft nog geen bestelling geplaatst. Mogelijk is dit aan de aandacht 
ontsnapt. Vanaf de eerste week van januari zullen de foto's offline gaan, dus vergeet niet alsnog te 
bestellen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Miranda Kamphuis  
www.photomy.nl 
 

Opbrengst Bruna-actie kinderboekenweek 
 
In eerdere nieuwsbrieven hebben we melding gemaakt van de Bruna-actie in het kader van de 
kinderboekenweek. Ouders, die in de week van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) 
kinderboek(en) bij de lokale Bruna winkel kochten, konden de kassabon bij ons inleveren. Voor 20% 
van het totale kassabonbedrag mochten we dan nieuwe boeken kopen. De actie is gesloten en er is 
maar liefst voor € 627,-- aan bonnen ingeleverd, hetgeen betekent dat we voor een bedrag van  
€ 125,-- aan nieuwe boeken voor de kinderen kunnen kopen. Hartstikke bedankt! 
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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

Sinterklaas voorleesavond 28 november 
 
Dinsdagavond is er een voorleesavond voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 5. Zij mogen in hun 
pyjama om 18.00 uur naar school komen. In de hal zullen we gezellig samen luisteren naar een 
Sinterklaasverhaal dat wordt voorgelezen door de letterjuffen. Dit zal ongeveer een half uur duren. 
Kinderen die niet komen die avond mogen dinsdag hun schoen aan eigen leerkracht geven. 
 

Verkiezing MR oudergeleding 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Binnen afzienbare tijd verwachten wij, de huidige MR van IKC De Hoge Hoeve, dat er binnen de 
oudergeleding van de MR plaats ontstaat. Middels dit bericht willen wij jullie de kans geven jouw 
interesse voor deze functie bij ons kenbaar te maken. Je kunt je hiervoor richten tot onze secretaris, 
Peter Lefèvre. Ook voor vragen over het MR-lidmaatschap kunnen jullie contact opnemen met Peter: 
p.lefevre@dehogehoeve.nl.  Wij verzoeken jullie dit uiterlijk vrijdag 8 december bij ons aan te geven. 
 
Alvast hartelijk dank voor jullie interesse, 
MR IKC De Hoge Hoeve 
 

Belangrijke data 
 
28 november : Voorleesavond groep 1 t/m 5 
5 december : Sinterklaas op het IKC 
20 december : Kerstviering 
22 december : Alle kinderen ’s middags vanaf 12.00 uur vrij 
 
25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie 
 
 
 

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