
 
 

           
 

 
NIEUWS VAN HET IKC  
 
IKC jaarafsluitingsdagen  
 
Op dinsdag 3 juli en woensdag 4 juli vinden de jaarafsluitingsdagen van ons IKC plaats. Op dinsdag 3 
juli 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 
 

IKC fotograaf 
 
Na de zomervakantie in week 39 van 24 t/m 28 september worden op het IKC de jaarlijkse 
groepsfoto's en portretfoto's gemaakt. Om niet te veel overlast in de groepen te veroorzaken en 
iedereen de gelegenheid te geven, bieden wij de mogelijkheid om familiefoto's ( broertjes/ zusjes ) op 
woensdagmiddag 26 september en op vrijdagmiddag 28 september te laten maken. Jullie kunnen zich 
hiervoor t.z.t. zelf inschrijven.  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen jullie meer informatie 
 

 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Attentie studiedag 11 juni 
 
Op 11 juni is er weer een studiedag voor het onderwijsteam. De kinderen zijn dan vrij.  
 

Save the date: afscheid Juf Agnes 
 
Juf Agnes gaat na een jarenlange indrukwekkende onderwijscarrière stoppen met werken. Wat heeft 
zij in al die jaren veel voor ouders, kinderen en collega’s betekend! Save the date. Maandag 2 juli na 
schooltijd kunnen ouders afscheid van haar nemen.  

 
Excursie kleutergroepen 

 
Dinsdag 26 juni gaan de kleutergroepen naar het park voor een excursie over natuur. De Kolibries 
gaan op woensdag 20 juni. De excursie wordt verzorgd door NME, maar de groepjes kinderen worden 
begeleid door ouders die allerlei spelletjes en opdrachten met hun groepje doen. Hiervoor zijn per 
kleutergroep 7 ouders/begeleiders nodig. Je kunt je opgeven op de lijst bij de klassen. Daarna krijg je 
van de leerkracht een instructieboekje waarmee je tijdens de excursie voorbereid aan de slag kunt. 
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Formatie en groepsindeling volgend schooljaar 
 
We leggen de laatste hand aan de groepsindeling en formatie volgend schooljaar. Komende week 
ontvangen jullie daarover per mail nadere informatie.  
 

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 
 
 

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 
 
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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