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Groepsinformatieavond groepen 5 t/m 8
Maandag 23 september houden wij de groepsinformatieavond voor de groepen 5 t/m 8. De MR en
ouderraad leveren eveneens een bijdrage. De aanvangstijdstippen zijn als volgt:
- Leeuwerik en Bosuil om 19.00 uur
- Zilvermeeuw, Albatros, Zeearend en Torenvalk om 20.15 uur

Kinderboekenweek (maandag 30 september t/m vrijdag 11 oktober)
De kinderboekenweek staat in het teken van het thema “Voertuigen – Reis mee”. Samen met “Grote
broer kunsteducatie” zijn er creatieve en unieke workshops ontwikkeld. Voor de groepen hebben we
een keuze gemaakt uit de volgende boeken en workshops:
Groep 1 en 2 Boek: “De droomreis van neef Karel”
Workshop fantasietheater: De kinderen gaan op (droom)reis. Met associatiespelletjes,
fysiek spel en andere opdrachten wordt de fantasie geprikkeld en de verbeelding op
gang gebracht. Aan het eind van de workshop hebben de kinderen allerlei avonturen
beleefd.
Groep 3 en 4 Boek: “Alle hens aan dek”
Workshop piratentheater: In deze workshop leren de kinderen door verschillende
spellen, activiteiten en opdrachten het piratenleven kennen. Samenwerken,
concentratie en fysiek spel staan centraal.
Groep 5 en 6 Boek: “Pech onderweg”
Workshop Stop Motion: In deze workshop bedenken kinderen hun eigen reis; met wie
ze op pad gaan, wat er allemaal op een grappige manier mis kan gaan en hoe de reis
verder gaat. De kinderen zetten hun verbeeldingskracht volop aan het werk en maken
over dit verhaal een animatiefilm in de vorm van een “Stop Motion”.
Groep 7 en 8 Boek: “Boreas en de zeven zeeën”
Workshop Tech poster: Met de hele klas wordt de wereldkaart van Boreas gemaakt.
Niet zomaar een kaart, maar een interactieve. De kinderen gebruiken verschillende
technieken. In groepjes werken ze aan de zeven delen. Aan het eind worden deze
zeven delen samengevoegd tot één uniek verhaal.
.
Afsluiting Kinderboekenweek
Op vrijdag 11 oktober vindt de afsluiting van de kinderboekenweek plaats. Ouders zijn van harte
welkom.
9.00 – 10.15 uur:
Groep 1/2 Kwikstaart, groep 1/2 Nachtegaal, groep 3 Pelikaan, groep 4 Lijster, groep 5 Leeuwerik,
Groep 6/7 Zilvermeeuw, Groep 8 Zeearend.
10.30 – 11.45 uur:
Groep 1/2 IJsvogels, groep 1/2 Kolibrie, groep 3 Ooievaar, Groep 4 Lepelaar, Groep 6 Bosuil, Groep 7
Albatros, Groep 8 Torenvalk.

Wereldoriëntatie en ontdekkend leren
Wij hebben op ons IKC een aantal pijlers waar we op een unieke, eigen wijze vorm aan geven.
Wereldoriëntatie (WO) en ontdekkend leren zijn twee van die pijlers. Om hier vorm aan te geven
werken we met Leskracht. Bij Leskracht komen alle leerinhouden aan bod die horen bij WO. Denk
daarbij aan mens & samenleving, natuur & techniek, ruimte en tijd. Er staat een thema centraal voor 6
tot 8 weken. Binnen dit thema worden er lessen gegeven door de leerkrachten. Maar de kinderen
krijgen ook veel ruimte om zelf te ontdekken en te leren over een onderwerp binnen dit thema. Zij
stellen zelf onderzoeksvragen op, gaan op zoek naar de antwoorden en presenteren dit aan elkaar.
Zo leren kinderen van en met elkaar. Daarbij is het proces erg belangrijk. Na een werkmoment
evalueren we met kinderen hoe bijvoorbeeld de samenwerking ging.
Om informatie op te zoeken biedt leskracht een rijke digitale omgeving met “biebboxen”. Daar kunnen
kinderen veilig op zoek naar filmpjes, teksten en afbeeldingen passend bij het thema.
Het presenteren kan op verschillende manieren. Dit kan een PowerPoint zijn, een muurkrant, een
speurtocht of wat kinderen ook maar bedenken. We proberen zoveel mogelijk de echte wereld binnen
te halen, zo hadden we vorig jaar bijvoorbeeld een gastles over grondsoorten. En willen wij met de
kinderen de echte wereld in!

Nieuw: Het IKC schoolkoor!






Zit je in groep 5,6,7 of 8? √
Hou je van zingen?√
Zou je vaker en nog beter willen leren zingen? √
Kun je op donderdagmiddag tussen 15.00 en 15.45? √

Dan is het IKC schoolkoor iets voor jou!
Onder leiding van vakleerkracht Juliette Damen komen we op donderdagmiddag na school bij elkaar
in het muzieklokaal. We eten en drinken wat en gaan daarna 45 minuten lekker met elkaar zingen
zodat we een echt koor worden. We gaan ook optreden, bijvoorbeeld met kerst, pasen of op een
ander moment. Het moet een spetterend koor worden met leuke, mooie en stoere liedjes. Misschien
heb je zelf wel ideeën?
Er zijn 3 periodes waar je je voor aan kan melden.
1: 3 oktober t/m 12 december (9x)
2: 16 januari t/m 23 april
(14x)
3: 28 mei t/m 2 juli
(6x)
Er zijn geen kosten aan verbonden. Kom gewoon een keertje voor proef om te kijken of je het leuk
vindt. Aanmelden kan bij: j.damen@dehogehoeve.nl

Belangrijke data school
23 september
27 september
2 oktober
3 oktober
7 oktober
11 oktober
14 t/m 18 oktober

: Groepsinformatieavond groepen 5 t/m 8
: Studiedag school (kinderen zijn vrij)
: Start kinderboekenweek
: Groep 5/6: Survivalrun en groep 7/8: Horsterparkrun
: Spelletjesmiddag groep 1/2
: Afsluiting kinderboekenweek
: Herfstvakantie

NIEUWS VAN HET PEUTERPLEIN
Op het peuterplein werken we momenteel met het thema
“verkeer”. Daar is een prachtig verkeerscircuit gemaakt. Leerzaam
voor de kinderen, maar bovenal beleven zij er veel plezier aan.

NIEUWS VAN DE MEERKOET
Even voorstellen…..
Demi Leijser
Mijn naam is Demi Leijser, 19 jaar jong en woon in Westervoort. Dit jaar ben ik
begonnen aan het tweede jaar van de opleiding Pedagogiek aan de HAN in
Nijmegen. Naast mijn studie werk ik op een kinderdagverblijf. Hiervoor heb ik de
opleiding gespecialiseerd pedagogisch werk gedaan. Ik ga tot en met juli op de
woensdag en donderdag stage lopen bij groep Meerkoet. Naar aanleiding van
een meeloopdag weet ik dat ik hier op mijn plek ben en dat dit een leuk en
leerzaam jaar gaat worden, ik heb er zin in!

Pamela Rehorst
Hallo, mijn naam is Pamela Rehorst, ik ben 22 jaar oud. Ik studeer
pedagogiek aan de Hogeschool van Arnhem Nijmegen en zit momenteel in
het 3e leerjaar. Ik kom het komende jaar stage lopen bij Zozijn, bij de groep
Meerkoet. Ik ben er op maandag tot en met de donderdag. Op de vrijdag
ben ik zelf op school, Ik heb veel zin om dit jaar 4 dagen in de week op de
groep te staan. Kom gerust naar mij toe als u vragen heeft en ik zie er heel
erg naar uit dit jaar. Groetjes, Pamela

Namens het IKC team
Wim Oosterman

