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NIEUWS VAN HET IKC
Supriseboot peuterplein en school
Afgelopen maandag hebben we met een groot aantal ouders
van het peuterplein een Supriseboot gemaakt. Er was geen
vooropgesteld plan, dus ter plekke bedacht. Heel mooi. De
sfeer was super gezellig. Dank je wel ouders, de kinderen zijn
er heel blij mee. Iedere dag even kijken door de ramen of de
cadeautjes er nog liggen. Spannend hoor. Voor alle ouders die
nog geen oud schoentje hebben ingeleverd, graag uiterlijk
maandag inleveren op de groep.
Bianca Blom

Maar ook de ouders van de basisschool
konden er wat van …….

Kerstviering
Jaja, het Sinterklaasfeest moet nog beginnen en we zijn ook al weer bezig met de kerstviering. Deze
wordt gehouden op 19 december. Het begint om 18.00 uur en eindigt om 19.30 uur. Vanaf 19.45 uur
is de inloop. Voor de kinderen van de Meerkoet gelden aangepaste tijden. Nadere informatie over de
kerstviering volgt in de volgende nieuwsbrief.
Op 7 december gaan we van 8.30 uur tot 12.00 uur het gebouw versieren en in kerstsfeer brengen.
Daarvoor is veel ouderhulp nodig. Als je deze ochtend even tijd hebt, dan ben je van harte welkom.
Geef het even aan bij de pedagogisch medewerker of leerkracht van jouw groep.

NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG
Zwangerschapsverlof en vervanging Nadine
Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals jullie weten ben ik inmiddels 31
weken zwanger. Tot nu toe gaat alles gelukkig heel goed! Dit
betekent ook dat ik binnenkort met zwangerschapsverlof zal gaan.
Na de 29e november zal mijn verlof ingaan en kijk ik er naar uit om
medio april weer terug te komen! Vanzelfsprekend zorg ik voor een
goede overdracht en kunnen jullie terecht bij mijn collega’s voor
eventuele vragen.
Aangezien Isabel ons vorige maand helaas heeft verlaten en mijn
verlof in zal gaan zal dit betekenen dat er wat veranderingen zullen
komen qua personele bezetting. Zo zal Lieke Visser ons team
komen versterken! U zult Lieke vooral tegenkomen bij de
Pimpelmees en de BSO. Romy zal vanaf december doorschuiven
naar de Roodborst en daardoor de komende maanden minder
aanwezig zijn op de BSO. Tenslotte zal Dorien aansluiten bij de
Waterhoen en de BSO. Mocht u hier nog vragen over hebben dan
kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht!
Groetjes Nadine (KDV de Roodborst en BSO de Rietgans)

Even voorstellen…… Lieke Visser
Hallo allemaal,
Even voorstellen ….. ik ben Lieke Visser en kom het team van de
Pimpelmees en de BSO versterken. Ik ben afgestudeerd aan de Pabo en
heb ook de HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming gedaan. Ik heb
zelf geen kinderen, maar vind het wel heel leuk om met hen te werken. Ik
heb dus veel zin in deze nieuwe baan. In het verleden heb ik onder andere
gewerkt bij Museumpark Archeon en het Nederlands Openluchtmuseum. Ik
start begin december en hoop jullie vanaf dan allemaal te ontmoeten.

NIEUWS VAN DE BSO
Afmelden BSO
Het komt helaas regelmatig voor dat ouders hun kind niet afmelden wanneer zij op een middag geen
gebruik willen maken bij de BSO. Dat zorgt dan voor verwarring bij pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en kinderen. Dus geen BSO nodig? Meld je dan af via de ouderportal van de BSO en ’s
ochtends vroeg bij de leerkracht van jouw kind (niet via Parro trouwens).

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land en dat zullen we allemaal weten ook ……….de spanning bij de
kinderen zal thuis en op school steeds meer oplopen!! Hieronder een overzicht van activiteiten op
school.
Pietenmiddag 27 november
Op dinsdag 27 november is er voor de groepen 1 t/m 4 een Pietenmiddag op school. Het zou fijn zijn
als er voldoende ouderhulp is.

Voorleesavond / Schoen zetten 27 november
Dinsdag 27 november om 18.00 uur mogen alle kinderen van groep 1 t/m groep 5 in hun pyjama naar
school komen. In de hal zullen we gezellig samen eerst naar een verhaal luisteren van de letterjuffen
en daarna zullen we samen onze schoen zetten. We zetten de schoenen voor het lokaal. Dit zal
ongeveer een half uur duren. Mochten jullie verhinderd zijn, wil jullie dat dan aangeven en de schoen
al dinsdagmorgen meebrengen. Groep 6 t/m 8 mag ook een schoen meenemen om in de groep te
zetten.
Het Sinterklaasfeest 5 december
Op woensdag 5 december komt Sint onze school bezoeken. We nodigen jullie uit om samen met de
kinderen Sinterklaas op het plein welkom te heten. Wij vragen jullie op tijd op school te zijn want Sint
zal om 8.30 uur al aankomen. Kinderen mogen op het plein wachten tot de Sint aankomt; de tassen
blijven buiten. Na de aankomst van Sint gaan de kinderen met alle IKC-medewerkers mee naar
binnen.
Kadootje meenemen 6 december
Op donderdag 6 december mogen de kinderen van de groepen 1 t/m 5 (en groep 5/6 Leeuwerik) een
kleinigheidje meenemen wat ze van Sinterklaas hebben gekregen om samen mee te spelen. We
vragen u geen computerspelletjes mee te geven. Er is dan geen spelletjesochtend.

Nieuws van de ouderraad
Bruna-actie kinderboekenweek
Velen van u hebben boeken gekocht in de kinderboekenweek en de bonnetjes ingeleverd voor de
Bruna actie. Heel fijn en wij willen u daarvoor hartelijk bedanken. Dankzij deze bonnen mag het IKC
voor een bedrag van € 192,-- gratis boeken uitzoeken.
Vanuit de ouderraad hebben wij gevraagd om boeken uit te zoeken die geschikt zijn voor kinderen
met dyslexie. Hiervan zijn er op het IKC nog niet voldoende. Naast dit mooie bedrag heeft Wim
aangegeven ook vanuit school een bijdrage te willen doen voor de aanschaf van kinderboeken. Er
mag nu voor € 300,-- aan boeken worden uitgezocht. Super!
Ouderbijdrage
Veel ouders hebben gehoor gegeven aan ons verzoek tot betaling van de jaarlijkse ouderbijdrage van
€ 22,50. Met uw ouderbijdrage kunnen we veel activiteiten en festiviteiten op school organiseren. Op
dit moment hebben wij voor 65% van alle kinderen van school al een bijdrage ontvangen. Mocht u nog
niet betaald hebben, dan stellen we het prijs als u dit alsnog wilt doen.
Het rekeningnummer is NL57 RABO 0369 7194 76 t.n.v. Ouderraad IKC de Hoge Hoeve. Wilt u bij de
betaling de naam van een klas van uw kind (-eren) vermelden?
Met vriendelijke groet,
Ouderraad IKC de Hoge Hoeve.

Belangrijke data
27 november : Pietenmiddag groep 1 t/m 4
27 november : Voorleesavond / Schoen zetten groep 1 t/m 5
5 december
: Sinterklaas op het IKC
6 december
: Kadootje mee naar school groep 1 t/m 5 en groep 5/6
7 december
: IKC in kerstsfeer brengen
19 december : Kerstviering
21 december : Laatste schooldag 2018, alle kinderen vrij om 12.00 uur
25 december t/m 4 januari: kerstvakantie

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

