
           
 
 
 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL  
 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Hierbij de nieuwsbrief van 8 december. Dit keer weinig nieuws, ook omdat jullie per email al zijn 
geïnformeerd over bijvoorbeeld de staking aanstaande dinsdag en de kerstviering op 20 december. 
Enige weken geleden zijn een aantal studenten van de Pabo bij ons begonnen met hun stage. 
Hieronder stellen zij zich kort aan jullie voor.  
 

Belangrijke data 
 
20 december : Kerstviering IKC 
22 december : School vanaf 12.00 uur dicht, alle kinderen vrij 
25 december t/m 5 januari: Kerstvakantie 
8 januari : Eerste schooldag nieuwe jaar  
 
 

Namens het IKC team,  
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 
 
 
 
Even voorstellen ……… 

 
Sarah  
 
Ik ben Sarah Ott en ik ben 17 jaar. Ik hou heel erg van dansen, muziek en leuke dingen doen met mijn 
vriendinnen. Ik zit nu in het eerste jaar van de pabo in Arnhem. Ik heb voor de pabo gekozen omdat ik 
het altijd al leuk vond om kinderen iets te leren, ik wist al heel vroeg dat ik leerkracht wilde worden. 
Ook vind ik het erg leuk om de ontwikkeling van het kind te zien en te bestuderen. Ik hoop dat ik in dit 
jaar bij IKC De Hoge Hoeve de ervaring op doe over didactische en pedagogische vaardigheden en 
dat ik leer hoe ik de kinderen de lesstof op een interessante manier en spelenderwijs aan kan leren.  
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Karlijn 

 

Hallo! Ik ben Karlijn, stagiaire bij groep 4 de Lepelaar. Ik loop vanaf 16 november 
tot 1 maart mee met Yvonne. Elke woensdag en donderdag ben ik aanwezig in de 
klas. Ik zal me even voorstellen: Ik ben Karlijn van den Bos, ik ben 23 jaar en volg 
de pabo aan de HAN in Arnhem. Ik zit nu in het tweede jaar van deze 4-jarige 
opleiding tot basisschooldocent. Ik woon in Velp, waar ik ook leiding ben bij de 
scouting. Elke zaterdagochtend geef ik leiding aan een groep kinderen tussen de 
4-7  jaar, zaterdagmiddag begeleid ik een groep van 15-18 jaar. Behalve scouting 
heb ik als hobby’s lezen, schrijven en knutsel ik af en toe aan een website. Als je 
meer over mij wilt weten, spreek me dan gerust even aan! 

 
Anniek  

Hallo! Ik ben Anniek ten Buuren en ik ben 19 jaar oud.  
Ik loop stage in de klas van Peter in groep 5a. 
Ik ben eerstejaars student op de pabo HAN Arnhem.  
Ik kijk erg uit naar dit jaar op IKC de Hoge Hoeve.  

 
Sten  

Mijn naam is Sten Striekwold. Ik ben 18 jaar en ik woon in Duiven.  
Ik zit nu in het eerste leerjaar van de Pabo aan de HAN in Arnhem.  
Ik loop stage in groep 3 bij de ooievaars op de maandag en dinsdag. 
 Ik heb het erg naar mijn zin. Ik ben de pabo gaan doen omdat ik het 
geweldig vind om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van  
een kind. Mijn hobby’s zijn: piano spelen, drummen, zingen, netflixen en 
voetballen. Ook geef ik keeperstraining bij keepersschool Nederland-
midden.   

 
 
 
Tim 

Hallo, ik ben Tim, 21 jaar en kom uit Duiven. Ik volg de studie tot leerkracht 
basisonderwijs (PABO)  in Arnhem. Tot en met maart 2018 stage in groep 7/8 
(Zeearend) bij Fred Jansen. In mijn vrije tijd doe ik aan tekenen en fotografie. 
Vroeger heb ik hier op school gezeten toen het nog ‘de Tuimelaar’ was. Het is zeer 
leuk om te zien hoe de school is veranderd. 

 

 
 
 
 


