
        
   
 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET IKC 

Behandeld in de MR/IKC-raad 
 
Het overleg van de MR en de oudercommissie vindt tegenwoordig steeds meer plaats in één 
geïntegreerde IKC-raad. In het overleg van 21 oktober zijn de onderstaande onderwerpen aan bod 
geweest. 
- Het tropenrooster en het binnenklimaat op school blijft een actueel thema. Meer uniforme 

afstemming over het tropenrooster over de scholen binnen de stichting heen en het zoeken naar 

oplossingen ter verbetering van het binnenklimaat van ons IKC zijn besproken onderwerpen hierin. 

- De ontwikkelingen en ervaringen rondom de ouderpanelgesprekken en de rapportage hierover zijn 

besproken. Ten aanzien van de uitvoering worden positieve punten gezien zoals de 

ouderbetrokkenheid. De intentie bestaat om de organisatie van de ouderpanelgesprekken in de 

toekomst binnen de stichting te organiseren. In de afgelopen periode is hierbij nog externe 

begeleiding betrokken geweest Zodra de rapportage is afgerond wordt deze gedeeld met alle 

ouders. 

- Het IKC schoolplan is besproken. Door de MR is ingestemd met dit plan. Het IKC schoolplan 

betreft een plan voor de jaren 2019-2023 en is de motor voor onderwijsontwikkeling op ons IKC en 

geeft inzicht in de keuzen die het IKC/school hierbij maken. 

- De komende periode zal meer aandacht zijn voor de wijze waarop het belang van een gezonde 

lunch onder de aandacht kan worden gebracht. 

- De wijze waarop omgegaan kan en dient te worden met privacy gevoelige informatie zoals 

fotomateriaal blijft een actueel thema, waarbij ervaringen en zienswijzen zijn gedeeld. 

De volgende vergadering van de IKC-raad is op 10 december. 

 
Bruna kinderboekenweek actie 
 

 
De Bruna kinderboekenweek actie heeft een bedrag  
van € 114,95 opgeleverd. Het IKC mag voor 20% van dit 
bedrag kinderboeken kopen bij de Bruna te Westervoort.  
 
Iedereen die hieraan heeft bijgedragen: hartstikke bedankt! 
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NIEUWS VAN DE MEERKOET 
 
We willen jullie graag een kijkje geven in wat voor activiteiten 
wij op groep Meerkoet ondernemen. Ons dagprogramma 
bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die dagelijks op 
dezelfde manier en met dezelfde rituelen worden uitgevoerd. 
Dit geeft de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel. Doordat 
ze weten wat er gaat gebeuren.  We hebben ook wisselende 
activiteiten per thema of per kind verschillend. Kijkend waar 
de behoefte en mogelijkheden van onze kinderen ligt. 
 
Wij werken veel met ervaren. Zoals spelen met schuim uit het 
voetenbadje, maar ook met onze voeten in het bubbelbadje, 
verven met handen/vingers, spelen met materialen als zand, 
water, rijst etc. Dit om het lichaamsbeeld van de kinderen te 
vergroten. Samen ervaren is ook een mooie manier om het 
contact te bevorderen of uit te breiden. Door de 
lichaamsgebonden ervaringen staan kinderen vaak meer 
open voor hun omgeving en zijn ze actiever en alerter. 
Bovendien is het ook gewoon leuk!  
 
Maar ook ervaren met eten staat bij ons wekelijks op het 
programma. Helpen om iets te bakken, een lekkere taart 
bijvoorbeeld, maar ook gewoon voelen, proeven en ruiken 
aan het eten. Want dat staat aan de basis van het eten. Zo 
hebben we de ene week een lekkere taart gemaakt en gaan 
we de andere week spelen met gekookte macaroni!  
Verder doen wij natuurlijk ook knutselactiviteiten. Oefenen met kleuren, knippen en plakken. Bij ons is 
knutselen soms ook alleen maar het ervaren van de knutselmaterialen. En soms worden het echte 
kunstwerken.  
 
(Interactief) lezen en voorlezen met kinderen individueel of met een groepje kinderen samen. We 
spelen samen met andere kinderen of juist even alleen. Soms met begeleiding, want spelen kan 
moeilijk zijn en is ook een hele mooie manier om aan de ontwikkeling te werken op een hele plezierige 
manier. We spelen binnen en buiten op ons plein. We hebben ook een erg leuke snoezelruimte. Waar 
we in de ballenbak kunnen spelen. Maar ook heerlijk in kunnen ontspannen. We kunnen er een 
muziekje bij aan zetten en de lampen op verschillende kleuren zetten.  
 
Ook is bij de Meerkoet muziek een activiteit die vaak op het programma staat. Zoals liedjes zingen 
door de dag heen, liedjes voor bepaalde activiteiten als herkenning, experimenteren met instrumenten 
maar ook hebben we regelmatig muziekbegeleiding van Marit. Soms individueel, in kleine groepjes of 
met de hele groep. Muziek is voor iedereen erg belangrijk.  
 
Zo hebben jullie een klein beetje een idee wat er bij groep Meerkoet wordt gedaan.  
Groetjes van groep de Meerkoet. 

 

NIEUWS VAN DE ROODBORST 
 
Voorgelezen worden door één van de kleuters 
 
Djazzlynn uit groep 2 wilde heel graag een keer voorlezen op de groep bij haar zusje, die op de 
Roodborst zit. Na een aantal keer vragen was het dan eindelijk zover! De juf van de Roodborst ging 
haar ophalen in de klas. Natuurlijk werd er eerst met juf Sandra overlegd of Djazzlynn even de klas 
mocht verlaten. Vol trots kwam Djazzlynn met een boek van Nijntje op de Roodborst. Alle 
Roodborstjes zaten nog fruit te eten en wat te drinken. Djazzlynn mocht op de “juffenstoel” zitten. Het 
is eigenlijk best een beetje spannend zei Djazzlynn en ik weet ook niet zo goed waar ik moet 
beginnen…… De juffen van de Roodborst probeerden haar gerust te stellen door haar een beetje te 
helpen. Maak het boek maar open en vertel maar wat je in het boek ziet. Een diepe zucht volgde en 
Djazzlynn begon te vertellen. De kinderen van de Roodborst hadden helemaal niet in de gaten dat 
Djazzlynn het spannend vond en ze luisterden aandachtig. Djazzlynn liet heel knap de plaatjes uit het 



boek aan de kinderen zien en riep af en toe naar haar zusje om ook te kijken. Toen het boek uit was, 
klapten de kinderen van de Roodborst voor Djazzlynn. Wat had ze het goed gedaan! Super knap! En 
wat was het leuk! 

 

 

 
 
 

EVEN VOORSTELLEN …….. 

 
Dirk Mulleman 
 
Ik ben Dirk Mulleman, kom uit Ulft en heb de opleiding sport en bewegen  
niveau 4 in Doetinchem gedaan. Ik zal tot eind januari op de maandagen  
t/m de donderdagen werkzaam zijn als onderwijsassistent in de  
kleutergroepen. In mijn vrije tijd hou ik mij vooral bezig met verschillende  
sporten, zoals survival, wielrennen, boogschieten en ben ik veel op de  
atletiekbaan in Gendringen te vinden, aangezien ik naast deze sport  
beoefenen ook training geef aan alle jeugdgroepen van 5 t/m 14 jaar. 
Ik ben een grote muziekfanaat en ga daarom graag naar concerten  
van verschillende bands/artiesten. Ik kijk uit naar mijn tijd bij 
IKC De Hoge Hoeve en ben erg gemotiveerd om in de aankomende  
maanden in de kleuterklassen een steentje bij te dragen aan de begeleiding van de kinderen. 

  



Mandy van den Hoven 
 
Mijn naam is Mandy van den Hoven en ik ben 21 jaar oud.  
Ik woon samen met mijn moeder, vader en mijn jongere zusje. 
Dit jaar ben ik begonnen op het ROC Nijmegen met de  
opleiding pedagogisch werk niveau 3/4. Het is altijd al mijn  
doel geweest om met kinderen te werken en heb ik al eerder  
stage gelopen op een peuterspeelzaal, kinderopvang, BSO  
en in groep 1/2.  
Ik vind het leuk om met kinderen te werken omdat ik het mooi  
en interessant vind om te zien hoe een kind zich ontwikkeld. 
Ook vind ik het leuk om een kind te helpen bij zijn ontwikkeling. 
Ik kijk erg uit naar deze stage en hoop weer nieuwe dingen 
te leren. Ik weet altijd goed aansluiting te vinden met de  
kinderen. Daardoor kan ik een goeie band met ze opbouwen.  
Wat ik nog graag wil leren is om zelfstandig creatieve activiteiten met de kinderen te ondernemen. 
Mijn stagedagen zijn donderdag en vrijdag en ik kijk er erg naar uit om hier stage te komen lopen. 
 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Belangrijke data 
 
25 november   : Surpriseavond groep 1 t/m 4 
26 november   : Pietenmiddag groep 1 t/m 4 
28 november   : IKC Kinderraad 
28 november   : Voorleesavond/schoen zetten (vanaf 18.00 uur) groep 1 t/m 5  
2 december   : Spelletjesmiddag groepen1/2 
5 december   : Sinterklaas in het IKC  
18 december   : Kerstviering 
20 december   : Alle groepen vrij vanaf 12.00 uur 
23 december t/m 3 januari : Kerstvakantie 
6 januari   : Eerste schooldag 2020 
 

 
Namens het IKC team, 
Wim Oosterman 

 
 

 


