
           
 

 
 
NIEUWS VAN HET IKC 
 
 
Nieuw schooljaar 2018-2019 
 
De vakantie is voor de meesten weer achter de rug. Hopelijk heeft iedereen het, gegeven ieders 
persoonlijke situatie, goed gehad. De medewerkers van de kinderopvang, BSO en dagbehandelgroep 
hebben tijdens de schoolvakantie gewoon een aantal weken gewerkt. De bikkels, want wat was het 
warm in het gebouw! We staan er als team goed voor; we hebben heel veel zin in een nieuw goed 
schooljaar! 
 

Verduurzaming van het IKC  
 
Het gebouw van ons IKC wordt beheerd door SCO R’IJssel, de onderwijsstichting waartoe de 
basisschool van ons IKC behoort. We hebben het beleid ingezet om alle IKC’s binnen de stichting te 
verduurzamen. Zo willen we zuinig met energie omgaan. Jullie zullen het niet gemerkt hebben, maar 
in de zomervakantie is het dak van ons gebouw vol gelegd met zonnepanelen. De komende weken 
worden alle lampen vervangen door LED-verlichting. De verwachting is dat ons gebouw (met 
uitzondering van de verwarming) energieneutraal wordt. Dat wil zeggen dat we evenveel energie gaan 
verbruiken als door de zon middels de panelen wordt opgewekt. Slim Opgewekt heet het bedrijf die dit 
voor ons uitvoert. Zij hebben ook een educatief programma voor de kinderen ontwikkeld. Daarover op 
een later moment meer.  
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IKC fotograaf 
 
Dit schooljaar komt de fotograaf voor alle kinderen van het IKC in week 39 van 24 t/m 28 september. 
De foto’s worden gemaakt door Miranda Kamphuis Fotografie uit Westervoort. Er worden groepsfoto’s 
en portretfoto’s gemaakt op de ochtend dat een groep aan de beurt is. Op woensdagmiddag 26 
september en op vrijdagmiddag 28 september kunnen jullie zich inschrijven voor een broer/zus foto. 
Er ligt vanaf 10 september een intekenlijst van de fotograaf in de hal. Zodra de foto’s klaar zijn krijgen 
jullie een inlogcode zodat je de foto’s via een beveiligde verbinding kunt bekijken en bestellen. De 
financiële afwikkeling en bestelling verloopt tussen ouders en fotograaf. Vanzelfsprekend is alle 
privacy gewaarborgd. 
 
De planning voor de fotograaf is als volgt:                                                                                                                                                                                  
Maandagmorgen 24-09   : Ooievaar, Waterhoen, Pimpelmees, Nachtegaal en Leeuwerik; 
Dinsdagmorgen    25-09  : Pelikaan, Waterhoen, Roodborst, Albatros en Meerkoet; 
Woensdagmorgen 26-09 : Lepelaar, Waterhoen, Roodborst, Kolibrie, Kwikstaart en IJsvogel; 
Donderdagmorgen 27-09: Bosuil, Pimpelmees, Meerkoet, Roodborst en Torenvalk; 
Vrijdagmorgen 28-09   : Zilvermeeuw, Pimpelmees, Meerkoet en Zeearend. 
 

 

NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG 
 
In de kinderopvang kennen we een oudercommissie die meedenkt en adviseert over de gang van 
zaken in de kinderopvang en BSO. Omdat een aantal peuters is doorgestroomd naar de basisschool 
zijn er weer vacatures ontstaan. Wie heeft de tijd en vindt het interessant om deel uit te gaan maken 
van de oudercommissie? We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Interesse? Laat het dan 
even weten aan de pedagogisch medewerkers of aan Wim Oosterman.  

 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Nieuwe onderwijsassistenten: Rodney, Daphne en Wendy 
 
De stakingen van afgelopen periode, waar jullie ongetwijfeld last van hebben gehad, hebben toch de 
vruchten afgeworpen. Het heeft onder meer geleid tot een passende loonsverhoging. Dank voor jullie 
support! Zowel vanuit ons schoolbestuur als het ministerie zijn er ook extra financiële middelen 
vrijgekomen ten behoeve van werkdrukvermindering en passend onderwijs. Zodoende hebben we 
vanaf dit schooljaar structureel 2 fte extra beschikbaar voor onderwijsassistenten. Rodney, Daphne en 
Wendy, welkom en veel succes!  

 
Kennismakingsdag dinsdag 11 september  
 

Beste ouders, 
 
Op dinsdag 11 september gaan we met onze kinderen naar speeltuin: De 
Leuke Linde in Klarendal. 
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s en oma’s die de kinderen om 9.00 kunnen 
brengen en  s’ middags om 13.30 of 14.00 uur weer op kunnen komen halen. 
Bedankt alvast! 
 
Carin, Janny, Myrthe, Margot, Helmi, Julia, Sandra en Patricia 
 

 

Back to the seventies: een cassetterecorder gevraagd 
 
Juf Myrthe van de Nachtegaalgroep is op zoek naar een goed werkende cassetterecorder, zo’n ding 
uit de tijd van de vinyl elpees, waar je vroeger cassettebandjes mee af kon spelen en muziek mee kon 
opnemen. Myrthe heeft deze nodig voor een spel dat ze in haar groep wil doen. Heeft iemand dit nog 
ergens op zolder liggen?  
 



Muziekmethode 1-2-3-zing 
 
Hieronder vinden jullie de inlogcodes voor de digitale muziekmethode om thuis te gebruiken. Dit is de 
muziekmethode waar ik als muziekleerkracht samen met de groepsleerkrachten mee werk. Om deze 
week zal ik de kidspagina verversen, waardoor er telkens nieuwe liedjes op staan. Zo zijn jullie op de 
hoogte van wat er in de muzieklessen gebeurt. Buiten 1-2-3-zing om doe ik ook nog heel veel andere 
muziekactiviteiten met de kinderen. Hopelijk vertellen ze jullie thuis daarover! 
Hieronder de gebruikersnamen en wachtwoorden op een rij:  
 

Groep Gebruikersnaam Wachtwoord 

Kleuterbouw 1-2 kleuterbouw zingjemee 

Onderbouw 3-4 dehogehoeve zingjemee 

Middenbouw 5-6 hogehoeve zingjemee 

Bovenbouw 7-8 ikcdehogehoeve zingjemee 

 
 
Hartelijke groeten,  
Juliëtte Damen 
 
 

Belangrijke data 
 
3-12 september : Opstartdagen (kamp) groepen 5/6, 6, 7 en 8 
7 september : Opstartdag (survival) groep 5 
10 september : Opstartdag groepen 3 en 4 
11 september : Opstartdag groepen 1-2 
17 september : Groepsinformatieavond voor ouders groepen 1-2, 3 en 4 
18 september : Groepsinformatieavond voor ouders groepen 5,5/6, 6, 7 en 8 
24-28 september: IKC fotograaf 
 
 

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


