
           
 

NIEUWS VAN HET IKC  
 
 
Opbrengst kunstveiling overhandigd aan stichting KiKa en stichting ALS 
 
 

Afgelopen donderdag hebben wij samen met veel 
kinderen van ons IKC die opbrengst van de 
kunstveiling overgedragen aan de 
vertegenwoordigers van de Stichting KiKa en de 
Stichting ALS. Nadat zij hadden uitgelegd wat 
beide stichtingen doen, overhandigde Harry 
samen met drie kinderen aan elke stichting een 
cheque van € 523. De totale opbrengst bedroeg 
€ 1559,10. Het laatste deel wordt besteed aan 
iets speciaals voor het IKC. Ouders en kinderen, 
hartstikke bedankt voor jullie bijdrage aan deze 
waardevolle “goede doelen”! 

 
 

        
 
 

 
IKC jaarafsluitingsdagen  
 
Op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli vinden de jaarafsluitingsdagen van ons IKC plaats. Op dinsdag 3 
juni hebben alle kinderen van het IKC een wit t-shirt nodig, wat versierd mag worden. Het shirt mag 
gerust te groot zijn. We zullen voor die dag ook ouderhulp vragen, reserveer de dag vast! Daarnaast 
willen wij jullie vragen wc-rolletjes voor ons te sparen voor die dag. Ook verzamelen we kralen, glitters, 
strijkkralen en scoubidou touwtjes en andere dingen waarmee de kinderen sieraden kunnen maken. 
Je kunt ze inleveren in de groep van je kind. Aan het einde van de schooldag is er een voorstelling, 
waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. Schrijf hem vast in de agenda! Wij hebben er nu al zin in! 
 
Commissie IKC jaarafsluiting 
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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
 
Vakantierooster schooljaar 2018 - 2019 
 
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is deze week definitief geworden. Dit rooster is in de 
Liemers door alle schoolbesturen van PO en VO met elkaar afgestemd. Alle scholen volgen dus 
onderstaand vakantierooster. Wij zullen zelf nog 5 studiedagen inplannen, waarop de school dicht is 
en de kinderen vrij zijn. Deze dagen worden bekend zodra wij onze jaarplanning rond hebben.  
 

Herfstvakantie  15-10-2018 t/m 19-10-2018 

Kerstvakantie  24-12-2018 t/m 04-01-2019 

Voorjaar (incl. Carnaval) 04-03-2019 t/m 08-03-2019 

Goede Vrijdag  19-04-2019  

Meivakantie  
(incl. 2e Paasdag, Koningsdag en Bevrijdingsdag ) 

22-04-2019 t/m 03-05-2019  

Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019 

2e Pinksterdag 10-06-2019 

Zomervakantie  08-07-2019 t/m 16-08-2019 

 
 

Staking woensdag 30 mei  
 
Op woensdag 30 mei is de school gesloten omdat wij weer gaan staken. We staken vooral voor een 
hoger loon; een loon dat overeenkomt met docenten in het VO. Het verschil in de hoogste schaal 
bedraagt maar liefst € 800, terwijl het beroep in beide sectoren dezelfde zwaarte en 
verantwoordelijkheid kent. We willen een gelijke waardering. Wat we hiermee ook willen bereiken is 
dat het beroep van leerkracht aantrekkelijker wordt voor (jonge) mensen, zodat zij in het 
basisonderwijs willen gaan werken. Het is hard nodig dat meer studenten zich gaan aanmelden bij de 
PABO. Het lerarentekort zal komende jaren schrikbarende vormen aannemen.  
 
We hebben dit schooljaar regelmatig meegemaakt dat er bij ziekte geen invalkracht beschikbaar was. 
Dit konden we tot nu toe altijd intern oplossen, door bijvoorbeeld groepen samen te voegen of eigen 
collega’s extra te laten werken. Onze beleidslijn is dat we twee dagen achtereen groepen 
samenvoegen, wanneer er geen invalkracht of andere oplossing beschikbaar is. Bij een derde of 
daaropvolgende dag zullen we de groep die het betreft helaas naar huis moeten sturen. Dit laatste is 
nog niet voorgekomen, maar voor volgende schooljaar wel een realistisch scenario waar wij en jullie 
rekening mee moeten gaan houden.  
 
Het goede nieuws is, en daar hebben de stakingsacties van afgelopen jaar zeker toe bijgedragen, dat 
de regering 430 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor werkdrukverlaging. Ook onze eigen 
stichting stelt extra middelen beschikbaar. Dit is geoormerkt geld, dat bijvoorbeeld niet voor 
ziektevervanging ingezet mag worden. Voor ons betekent dit dat wij volgend school bijna 2 fte extra 
kunnen gaan inzetten aan onderwijsassistenten. Daar zijn we natuurlijk enorm blij mee, omdat het én 
de werkdruk voor ons verlaagd én het bijdraagt aan een hogere kwaliteit van onderwijs voor jullie kind. 
 
 

Opbrengst DoeKoe Scholenactie 
 
De opbrengst voor IKC De Hoge Hoeve van de DoeKoe Scholenactie is €221,70. We willen alle 
ouders en kinderen die hiervoor bij de COOP Westervoort hebben gespaard bedanken. We hebben er 
inmiddels leuke extra spelmaterialen voor het buitenspelen voor besteld. Binnenkort verwachten we 
een 42 -tal mooie springtouwen die aan de groepen uitgereikt zullen worden. 
  



Nieuws van de ouderraad 
 
Het schooljaar loopt weer op zijn eind en we kunnen met de activiteitencommissie terugkijken op een 
mooi jaar met veel vieringen en festiviteiten!  Om deze ook volgend schooljaar te kunnen organiseren 
zoeken we voor komend school ouders die zich willen aansluiten bij de A-C.  
 
De A-C zijn ouders van school die gedurende het jaar mee helpen met het organiseren van 
verschillende vieringen. Dit in samenwerking met het team van het IKC. We zijn tevens 
verantwoordelijk voor de financiën van de ouderbijdrage die we gebruiken voor de vieringen. Verder 
vergaderen we 6 keer per jaar en is het fijn als we input krijgen over schoolzaken.  
 
Wie wil zich aanmelden voor komend schooljaar? Je kunt ook even een lid van de A-C aanspreken 
om meer info te vergaren of meld je aan via de mail; ouderraad@dehogehoeve.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
Ninke Wiersema, Voorzitter van de A-C  
 
 

Belangrijke data 
 
28 mei : Start toetsweek periode 2 
30 mei : Staking (school gesloten) 
1 juni : Sportdag 
6 juni : Spelletjesochtend groep 1/2 
11 juni : Studiedag (school gesloten/kinderen vrij) 
15 juni : Verslag mee 
18 juni – 21 juni : Verslagbespreking   
27 juni : Kinderen wennen in de nieuwe groep 
28 juni : Schoolverlatersavond / afscheid groep 8 
29 juni : Modderdag  
3 en 4 juli : IKC jaarafsluitingsdagen 
6 juli : Laatste schooldag; alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur 
9 juli t/m 17 augustus : Zomervakantie 
20 augustus : Eerste schooldag 2018/2019 
 
 
 

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