
 

           
 
 
 
 
NIEUWS VAN HET IKC  
 
 
Nieuw schooljaar 2019-2020 
 
Voor veel ouders, kinderen en collega’s is vorig schooljaar voorbij gevlogen. Time flies when you have 
fun. Hopelijk geldt dat ook weer voor dit schooljaar. Wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in. 
We wensen jullie en de kinderen een fijne, plezierige en leerzame tijd toe! 
 

AVG en toestemming gebruik beeldmateriaal 
 
Vorig jaar is Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Jullie 
hebben begin vorig schooljaar middels een formulier aan kunnen geven of jullie wel of geen 
toestemming verlenen voor het gebruik van beeldmateriaal voor onze website, drukwerk (IKC-gids, 
brochures), nieuwsbrieven, Parro en social media. We hoeven het formulier niet jaarlijks opnieuw door 
jullie te laten invullen. Wel zijn we verplicht jullie één keer per jaar er op te attenderen dat je altijd jouw 
voorkeuren kan aanpassen. Bij deze dus …. De leerkracht van jullie kind heeft het overzicht. 
 

IKC-sponsorloop 
 
Tijdens de afsluitingsdagen eind vorig schooljaar hebben we een sponsorloop gehouden. De 
opbrengst was maar liefst € 4200. Iedereen die een duit in het zakje heeft gedaan: hartstikke bedankt! 
De sponsorloop was het initiatief van de IKC-kinderraad. Zij hebben ook bedacht hoe het geld zal 
worden besteed.  
 
Driekwart is bestemd voor een speeltoestel op het schoolplein. De kinderraad gaat binnenkort een 
voorstel doen welk speeltoestel het wordt. Eén kwart gaat naar een goed doel: Kinderfonds Mamas in 
Zuid Afrika. De mamas zijn “sterke, indrukkende Zuid-Afrikaanse vrouwen die opstaan voor kinderen 
in ernstige armoede. Zij bieden dagelijkse zorg, veiligheid en liefde, inmiddels al aan ruim 50.000 
kinderen” (citaat website). Meer weten? Kijk op www.kinderfondsmamas.nl. 
 

IKC-schoolfotograaf 
 
De jaarkalender 2019-2020 was al naar de drukker toen we vlak voor de zomervakantie afspraken 
konden maken met een nieuwe schoolfotograaf. Zij heet Erika Derksen 
(www.erikaderksenfotografie.nl) en zij komt in de week na de herfstvakantie (21-25 oktober) van alle 
kinderen in het IKC de foto’s maken. Nadere informatie en de exacte tijdstippen volgen nog. 
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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

Werken aan creativiteit op IKC De Hoge Hoeve 
 
Zoals jullie weten is Kunst en Cultuur één van de speerpunten van ons IKC. Dit schooljaar en volgend 
jaar begeleidt, in het kader van Kwaliteit in Cultuur, kunstenares Neelke Jacobs ons bij dit onderwerp. 
Zij gaat ons helpen om bij het werken aan de creatieve vakken meer aandacht te besteden aan het 
proces en daarna pas aan het product of resultaat. Hierdoor wordt het creatief denken van kinderen 
gestimuleerd. Wij noemen dat procesgerichte didactiek. Al eerder hebben alle leerkrachten samen met 
haar een aantal lessen voorbereid waarbij oriënteren, onderzoeken, uitproberen, evalueren en 
reflecteren centraal staan. Als materiaal/techniek hebben we hier boetseren voor gekozen. We zoeken 
daarbij ook de verbinding met de echte kunst. 
 
De komende weken tot aan de herfstvakantie zullen in alle groepen een aantal creatieve (boetseer-) 
lessen gegeven worden met als onderwerp dieren. Deze lessen worden gegeven middels het werken 
volgens de procesgerichte didactiek. Hierbij staat het creatieve (denk-)proces centraal. In elke groep 
zal Neelke ook met één of twee lessen aanwezig zijn op basis van co-teaching. De bedoeling is 
natuurlijk om kinderen te helpen het creatief denken te ontwikkelen en de leerkrachten steeds 
vaardiger te maken in het begeleiden van kinderen in creatieve processen. Jullie zullen de komende 
weken hier zeker meer van in de groepen en op Parro zien en horen! 
 

Opstartdagen 
 
De komende weken hebben de groepen 1 t/m 5 een opstartdag, waarin we leuke activiteiten met de 
kinderen gaan ondernemen. De groep 6 t/m 8 gaan afzonderlijk per groep drie dagen op kamp. De 
achterliggende bedoeling is dat in het begin van het schooljaar de groepsband wordt versterkt en 
kinderen in nieuwe groepen elkaar beter leren kennen. Er is veel ouderhulp nodig, dus willen jullie de 
berichtgeving op Parro hierover volgen? 
 

Groepsinformatieavonden 
 
Zoals elk schooljaar houden we weer groepsinformatieavonden waarop we met jullie vooruit kijken 
naar het komend schooljaar. Ook de ouderraad zal een bijdrage leveren. De data zijn:  
- Groepen 1-2  : 17 september om 19.00 uur 
- Groepen 3 en 4 : 17 september om 20.15 uur 
- Groepen 5 en 6 : 23 september om 19.00 uur 
- Groepen 7 en 8 : 23 september om 20.15 uur 

 
Inloggen muziekmethode 123-zing 
 
Hier een bericht van Juliette, jullie vakleerkracht muziek. Ook dit jaar werken we weer met de digitale 
muziekmethode 123-zing. De kinderen krijgen 1x per 2 weken een muziekles van mij en de andere 
week van de leerkracht via deze digitale methode. Het leuke is dat de kinderen deze liedjes ook thuis 
kunnen zingen. De kidspagina wordt regelmatig ververst en voorzien van de liedjes die op school 
geleerd zijn.  
 
Hoe kom je daar terecht? 
1: ga naar: kids.123zing.nl 
2: log in met de groepsgebonden gegevens: 
Groep 1/2: login naam: gras128      wachtwoord: t3dw 
Groep 3/4: login naam: tulp101          wachtwoord: llg6h 
Groep 5/6: login naam: gitaar172   wachtwoord: kjd96 
Groep 6/7: login naam: pauken730   wachtwoord: nd3ny6 
Groep 7/8: login naam: mango237   wachtwoord: uobvl 
 
Deze gegevens liggen ook in jullie klas voor het geval je ze vergeten bent.  
En nu: 1…2…3…zingen maar!!!! 
Groet, Juliette  
 



Nieuws van de ouderraad 
 
We zijn het schooljaar weer begonnen en vanuit de activiteitencommissie zijn we al aan het nadenken 
over de vieringen Sinterklaas en Kerst. Om samen met jullie deze vieringen tot een fantastisch feest te 
brengen zoeken wij ouders die willen helpen met de organisatie. 
 
Vind je het leuk om mee te organiseren? Geef je dan op via ouderraad@dehogehoeve.nl met naam, 
klas, email en telefoonnummer.  
 
De vieringen, die in de loop van het schooljaar plaatsvinden, kunnen middels een intekenlijst, die 
tijdens de groepsinformatieavonden op 17 en 23 september klaar ligt, voor worden ingeschreven. 
 
Met vriendelijke groet, 
Ninke Wiersema,  
Voorzitter ouderraad/activiteitencommissie  
 

Even voorstellen ……..  nieuwe teamleden  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Manon van Egdom 
Aan mij de eer een stukje over mezelf te schrijven. Ik ben Manon van 
Egdom, één van de nieuwe leerkrachten. Dit schooljaar ben ik 
begonnen als leerkracht op IKC de Hoge Hoeve. Samen met 
Natascha sta ik nu in groep 5. Na 22 jaar op de Groene Ring in Duiven 
te hebben gewerkt, was het voor mij tijd voor iets nieuws. Ik ben 46 
jaar geleden geboren in Eibergen. Na het afronden van mijn PABO 
opleiding ben ik richting Arnhem gegaan. Mijn baan was een goede 
reden om te gaan wonen in Duiven, waar ik inmiddels al weer 22 jaar 
woon. Ik ben moeder van 2 meiden, Ise van 13 (overleden in 2017) en 
Sola van 17. Ook heb ik 2 honden en een poes. Mocht je wel eens 
wandelen in het Horsterpark dan kan het zo maar zijn dat we elkaar 
tegen komen. Ik ben gek op fietsen, wandelen, lezen, lekker eten, 
tennissen, op vakantie gaan en gezelligheid.  
Afgelopen week heb ik al een beetje kennis gemaakt met de kinderen 
van mijn klas en collega’s. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe 
uitdaging en ben van plan er een leerzaam en gezellig schooljaar van 
te maken. 

 

Elles van Viegen 
Via deze weg wil ik mijzelf graag aan jullie voorstellen. Ik ben Elles 
van Viegen, 31 jaar oud, nu zo'n 7 jaar werkzaam in het onderwijs en 
vanaf dit schooljaar op de maan- en dinsdagen juf van groep 3 (de 
Pelikanen). IKC De Hoge Hoeve heb ik in eerste instantie leren 
kennen als ouder. Vanuit deze positie heb ik de school en het IKC-
team altijd als open, warm en ondernemend ervaren. Ik hoefde dan 
ook niet lang na te denken of ik zou solliciteren toen er een vacature 
bleek te zijn. Mijn eerste indruk is dat ik een goede keus heb gemaakt 
op IKC De Hoge Hoeve te gaan werken. Ik ben er trots op dat ik 
onderdeel mag zijn van dit fijne team en vanuit de visie van de 
school, die erg bij mijn past, kinderen mag begeleiden bij een stukje 
van hun ontwikkeling. Ik woon samen met mijn man Paul en dochters 
Fien en Hanne in Westervoort en in mijn vrije tijd sport, lach, freubel 
en dans (gewoon gek in de woonkamer, niets serieus) ik graag. 
Spreek me gerust eens aan voor een vraag of een praatje! 
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Belangrijke data 
 
2 t/m 20 september  : Opstartdagen; zie jaarkalender 
17 september  : Groepsinformatieavond groepen 1-2 (19.00 uur) en groepen 3-4 (20.15 uur)  
23 september  : Groepsinformatieavond groepen 5-6 (19.00 uur) en groepen 7-8 (20.15 uur) 
27 september  : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
 
 

Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 

Mayke Wientjes 
Mijn naam is Mayke Wientjes. Sinds vorig jaar februari ben ik al 
met enige regelmaat te zien op school. Dit jaar ben ik de vaste juf 
van groep 4A voor 4 dagen. Ik woon sinds 2 jaar weer in 
Westervoort samen met mijn man en twee dochters. Mijn 
kinderen zitten op de Hoge Hoeve in groep 1-2 en groep 5. In 
mijn vrije tijd ben ik veel bezig met fotografie. Hiervan heb ik ook 
mijn eigen bedrijf sinds 4 jaar. Daarnaast maak ik graag 
uitstapjes met mijn gezin, ben ik graag creatief bezig en geniet ik 
van het leven.   

 

Maarten van den Berg 
Een frisse, jonge en enthousiaste student met een passie voor het 
basisonderwijs komt aankomend schooljaar het team van het IKC 
versterken. Mijn naam is Maarten van den Berg, 23 jaar oud. Ik zit 
nu in mijn laatste jaar van mijn lerarenopleiding, waarna ik graag als 
leerkracht aan het werk wil.  
 
Naast mijn opleiding woon en werk ik op een boerderij in Lathum, 
volleybal ik al 16 jaar en hou ik van mijzelf te verwennen door lekker 
te koken. Voor velen ben ik een nieuw gezicht, maar voor sommigen 
ook niet. In het schooljaar van 2014-2015 heb ik al eens eerder 
stage gelopen; dit was toen op de Tuimelaar. Ik kijk uit naar een fijn 
en goed schooljaar. Op maandag, dinsdag en woensdag, zal ik 
naast Fred Jansen als LIO-stagiaire werken in groep 8. Kom gerust 
een keer langs voor een praatje of een glimlach! 
 

 
Laura van Westerloo 
Mijn naam is Laura van Westerloo. Dit schooljaar ben ik gestart als 
leerkracht van groep 6/7 bij de Zilvermeeuw. Na de PABO heb ik de 
opleiding Pedagogische Wetenschappen afgerond en heb ik gewerkt 
in het (speciaal) basisonderwijs en de jeugdzorg. Ook heb ik een tijdje 
in het bedrijfsleven gewerkt. In mijn vrije tijd kook en sport ik graag. 
Ook lees ik graag een goed boek. Ik kijk met heel veel plezier uit naar 
dit schooljaar! 

 
 


