
           
 

 
 
NIEUWS VAN HET IKC  
 
 

Opbrengst van de kunstveiling   
 
De kunstweek in maart heeft prachtige kunstwerken opgeleverd en veel ouders bleken het daarmee 
eens te zijn, gezien de totale opbrengst van de kunst en de verkoop van de kunstwerken in alle 
groepen. De totale opbrengst bedraagt maar liefst € 1559,10. Geweldig! Een derde van de opbrengst 
gaat naar KIKA, een derde naar ALS en een derde wordt besteed aan iets nuttigs voor het IKC. Over 
dat laatste zijn we met de kinderraad nog aan het nadenken.  
 

Nieuws van de IKC Kinderraad  
 
We zijn ook dit jaar weer druk bezig met de kinderraad en we hopen op leuke ideeën van de kinderen 
uit alle groepen. Ik ga nu vertellen wie de begeleiders zijn. Dat zijn meester Harry en moeder Suzan.  
De kinderen van de kinderraad zijn Willem van de Zeearend, Eva van de Torenvalk, Tygo van de 
Zilvermeeuw, Danique van de Albatros, Tess van de Bosuil, Xavi van de Leeuwerik, Beyar van de 
Lepelaar en Djara van de Pelikaan. Wij vertegenwoordigen ook de kinderen van de jongste groepen, 
kinderopvang en de dagbehandelingsgroep. We hebben al een paar ideeën en die zijn denk ik wel 
opgemerkt. Niet roken en geen honden op het schoolplein. Er waren veel kinderen die langere pauzes 
wilden, maar dat kan niet zomaar.  Vanwege de wet hebben we bepaalde lestijd en dat kunnen we 
niet zomaar veranderen, dus ook bepaalde buitenspeeltijd. Maar Tygo had bedacht dat we een paar 
gymlessen kunnen worden veranderd in zwemlessen. Creon vond dat een goed idee, maar dan zitten 
we ook nog met De Pals, het zwembad. Het moet daar dan wel kunnen, maar we zitten nog maar aan 
het begin, dus waarschijnlijk komen er nog veel meer ideeën. Hopelijk worden er al ideeënblaadjes 
gemaakt door de kinderen uit de groepen. We nemen in de kinderraad ook beslissingen zoals vorig 
jaar met de nieuwe speeltoestellen en we willen ook nog een schoolkrant op poten zetten met nieuws 
uit het buitenland, Nederland, het IKC en de kinderraad. 

 
 
Nieuws van de basisschool  
 
Nieuws vanuit de activiteitencommissie: Meesters/juffendag 
 
Woensdag 23 mei is het meesters/juffendag. Op deze dag wordt de juf of meester in het zonnetje 
gezet. In overleg met het IKC is er besloten dat we geen persoonlijk cadeau maar een groepscadeau 
geven aan de leerkracht. Door de klassenouder wordt er een cadeau geregeld namens alle leerlingen 
uit die klas. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een schilderij of een knutselwerk waar alle kinderen aan 
mee werken. Dit wordt op de meesters/juffendag overhandigd aan de leerkracht die op die dag voor 
de groep staat. Als ouder/verzorger hoeft uw kind dus GEEN cadeau te geven aan de leerkracht. Jullie 
worden door de klassenouder op de hoogte gebracht en eventueel om hulp gevraagd wat er gedaan 
zal worden. 
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Even voorstellen: De medezeggenschapsraad (MR) 
 
 
Marco Masselink 

 
Als MR lid stel ik mij graag even voor. Mijn naam is Marco Masselink (41) en ik 
woon samen met Marjon aan de Jagerskamp in Westervoort. Wij hebben twee 
kinderen op het IKC de Hoge Hoeve: Krijn in groep 4 (Lepelaar) en Lieze in groep 
6 (Zilvermeeuw). Sinds 2009 werk ik voor de inkooporganisatie van de Politie, de 
laatste jaren als strategisch inkoper en de laatste maanden specifiek binnen het 
ICT domein. Sinds mei 2014 ben ik lid van de oudergeleding van de MR (destijds 
nog de MR van De Brug) en sinds enkele maanden zit ik de vergaderingen van de 
MR voor. Naast het formele wettelijk kader waarbinnen de MR functioneert, vind ik 
het belangrijk dat de MR ook meer en meer als sparringpartner kan fungeren voor 
de schoolleiding enerzijds en in staat is om de belangen van ouders en personeel 

te vertegenwoordigen anderzijds. Hierin zie ik nog wel enige ontwikkelpunten op bijvoorbeeld het 
gebied van zichtbaarheid van de MR, maar het is mooi om te zien dat de MR samen met de school, 
personeel en ouders steeds beter in haar rol komt. 
 
Ninke Wiersema 
 
Ik ben Ninke Wiersema (34) en woon samen met Jasper Wiersema in 
Westervoort. Onze kinderen zitten met plezier op ons IKC. Sam zit in groep 7 
(Zeearend), Loek zit in groep 5 (Leeuwerik) en Mees in groep 3 (Pelikaan). Ik 
ben werkzaam bij Karakter en GGnet als Gezinsbehandelaar van het FACT 
team waarbij ik kinderen en jeugd met een psychiatrische stoornis en hun 
ouders ondersteun bij hulpvragen thuis, op school of in de samenleving. Dit 
werk doe ik met veel betrokkenheid en plezier. Sinds kort ben ik lid van de 
oudergeleiding van de MR, dit omdat ik het belangrijk vind dat ouders 
meedenken, meebewegen en meedoen op een belangrijke plek van hun 
kinderen, de school. Vanuit mijn visie is het wenselijk dat de MR meer 
zichtbaarheid krijgt en ouders hierin een aanvulling kunnen zijn voor school, leerkrachten, ouders en 
leerlingen. Tevens ben ik actief als voorzitter van de AC en neem ik deel aan de GMR. Ik wil jullie 
uitnodigen om als ervaringsdeskundige van je kind altijd te blijven aangeven wat je bezighoud m.b.t. 
het ontdekkend leren van je kind binnen het IKC. 
 
Björn Weekhout 
 
Ik ben Björn Weekhout en getrouwd met Brenda Weekhout. Onze kinderen Gijs (8) en Saar (5) zitten 
op het IKC. Saar in groep 2 bij de Kolibrie's en Gijs in groep 5 bij de Bosuilen. Ik werk als 
bedrijfsinspecteur bij de RDW. Hiervoor bezoek ik garagebedrijven die een erkenning hebben van de 
RDW om bijvoorbeeld APK te mogen keuren of tachografen in vrachtwagens mogen inbouwen. Bij 
deze bedrijven voer ik controles uit om zo te kijken of zij werken zoals zij horen te werken. Voor dit 
werk ben ik veel onderweg in midden- en noord-Nederland. 

Op de maandagmiddag help ik bij de technieklessen bij de onderbouw 
op school. Erg leuk om samen, met vooral techniek-opa's, de kinderen 
te helpen bij allerlei leuke knutsel-techniekopdrachten. 
Ik draai nu een paar jaar mee in de ouder-geleding van de MR. 
Daarnaast ben ik notulist van de MR. Een samenvatting van de 
notulen willen we in de toekomst gaan publiceren om jullie zo meer te 
informeren over de zaken waar de MR zich mee bezig houdt.  
Leuk detail; Marco Masselink, de voorzitter, en ik hebben vroeger bij 
elkaar in de klas gezeten op een basisschool in Brummen. 
 

 
 
  



Bionda van Zomeren 
  
Mijn naam is Bionda van Zomeren (45) ik woon samen met Simon in Westervoort, en wij hebben 2    

  kinderen op het IKC, Gianluca (5) in groep 2 (IJsvogel) en Damiano (4) in groep 1  
  (Kwikstaart). Ik werk 3 dagen als Project Coördinator bij een aannemersbedrijf, wij   
  leggen kabels en leidingen voor de nutsbedrijven. Naast onze fijne plek in  
  Westervoort vinden wij het heerlijk in de zomermaanden naar ons geliefde Italië te  
  reizen, om steeds weer iets nieuws te ontdekken. Sinds maart 2018 ben ik lid van  
  de oudergeleiding van de MR, ik vind het belangrijk dat de MR een meer open  
  karakter krijgt waarbij iedereen zijn of haar input kan en wil geven. Sinds   
  november 2016 ben ik voorzitter van de oudercommissie van de kinderopvang in  
  ons IKC, dus ook bij vragen, ideeën of opmerkingen omtrent de BSO, KDV of  
  peuterspeelzaal sta ik je graag te woord. Laten we samen zorg dragen voor een  
  veilig, leuk en leerzaam IKC! 

 
Gerda van Triest 
 
Ik ben Gerda van Triest (41 jaar) getrouwd met Remko Noor. Samen met onze twee jongens, Lucas (6 
jaar) en Thomas (4 jaar), wonen we aan de Pals in Westervoort. Ik ben 
maatschappelijk werkster van beroep en werkzaam geweest in de jeugdzorg. 
Afgelopen 6 jaar ben ik fulltime moeder geweest. Sinds Thomas naar school gaat 
ben ik een online groothandel gestart en ben ik in de opstartfase van een eigen 
bedrijf met als doel belangenbehartiging van kinderen die in de knel zitten. Mijn vrije 
uren besteed ik aan scouting en het verbouwen van ons huis. Lucas en Thomas 
hebben beiden met veel plezier de peutergroep "de Waterhoentjes" doorlopen en 
zitten momenteel in de kleutergroepen "IJsvogels" en "Kwikstaarten". Sinds maart 
dit jaar ben ik lid van de MR. Vanaf september 2017 ben ik actief in de activiteiten-
commissie van het IKC. Ik ben ook betrokken geweest bij de oudercommissie van 
de kinderopvang. Buiten dat ik erg enthousiast ben over de aanpak van het IKC blijven er natuurlijk, 
zoals binnen elke organisatie, altijd verbeterpunten. Vergroten van de zichtbaarheid van de MR is voor 
mij een verbeterpunt en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen. Met dit voorstelrondje is in ieder 
geval duidelijk wie lid zijn van de MR en hoe u ons kunt bereiken. Ik hoop dat u als ouder/verzorger 
voldoende ruimte voelt om ons te benaderen bij suggesties, vragen of zorgen. 
 
Personeelsgeleding MR 
 
Naast alle ouders in de MR, zitten er ook leerkrachten in de MR. Dat zijn: Sandra Legierse (IJsvogel), 
Yvonne Gerritsen (Lepelaar), Peter Lefèvre (Leeuwerik) en Hanneke Heymen (Torenvalk). 
Wij vertegenwoordigen het personeel. We koppelen dingen die spelen in het team terug naar de MR 
en zaken die besproken zijn in de MR worden weer teruggebracht naar het team. 
 

Belangrijke data 
 
16 mei  : Spelletjesochtend groepen 1-2 
23 mei : Meester-juffendag 
30 mei : Staking basisscholen (school gesloten) 
1 juni  : Sportdag 
6 juni  : Spelletjesochtend groep 1-2 
11 juni  : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
15 juni : Verslag mee  
18-21 juni : Verslagbespreking/10 minutengesprekken 
27 juni : Wennen in de nieuwe groep  
28 juni  : Schoolverlatersavond / afscheid groep 8 
29 juni : Modderdag groep 1 t/m 4 
3 en 4 juli : IKC jaarafsluitingsdagen 
6 juli : Begin zomervakantie; alle groepen vanaf 12.00 uur vrij 
 

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


