
        
   
 

 
 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE MEERKOET  
 
 

Sinterklaas bij groep Meerkoet 
 

Afgelopen weken hebben wij gewerkt met thema 
Sinterklaas. Een feestelijk, spannend en leuk 
thema. We hebben boekjes gelezen, liedjes 
gezongen en mooie knutselwerkjes gemaakt.  
 
Op donderdag 28 november hebben wij ook onze 
schoen gezet. We hebben dit in onze eigen groep 
gedaan. Gezellig en rustig met elkaar. De week 
ervoor hebben we allemaal een mooi schoentje 
geknutseld. Deze konden we nu bij de ‘open 
haard’ zetten. We hebben er liedjes bij gezongen 
en een boekje gelezen. En de volgende 
morgen....Wat een geluk! Er zit wat lekkers in 
onze schoen.  
Samen hebben we ook een filmpje gekeken van 
“dans-piet” en “coole-piet” hierop hebben we 
meegedanst. 
 
Op 5 december hebben we de verjaardag van 
Sinterklaas mee gevierd. Wie dat wilde mocht ‘s 
morgens bij de aankomst kijken en daarna zijn 
we allemaal samen bij groep Meerkoet gekomen. 
Alle papa‘s en mama‘s mochten ook mee komen, 
want een ochtend als deze is wel erg spannend. 
En dan is papa of mama naast je wel heel fijn. 
We hebben samen liedjes gezongen met Marit 
(onze muziek begeleidster). Om half 10 naar het 
gezamenlijke peuterplein; daar hebben we met 
z’n allen op Sinterklaas gewacht. Gezellig met 
alle kinderen van de kinderopvang. We hebben 
liedjes gezongen en ja hoor...... Sinterklaas met  
 

z’n pieten kwamen ook nog even bij ons. We mochten hem een handje geven en wie durfde mocht op 
schoot. Gelukkig had Sinterklaas de sleutel, van het cadeau, waar onze cadeautjes in zaten. Zo was 
er voor iedereen een leuk cadeau. Wat een leuke en gezellige ochtend was het! 
 
Dank u Sinterklaas en Pieten!  
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Informatie kerstviering  
  
Het is weer bijna kerst! Dit jaar hebben we gekozen voor een iets andere opzet dan de voorgaande 
jaren. We hebben nu namelijk een kerstmarkt.  
  
Versieren  
Op maandag 9 december wordt ons IKC in kerstsfeer gebracht en start de voorbereiding naar onze 
kerstmarkt. We beginnen gelijk om 8.30 uur in de grote hal. Ouders die willen helpen zijn van harte 
welkom. Wij zorgen voor wat lekkers bij de koffie.  
  
Thema  
Vanuit de methode Trefwoord is het thema dit jaar “Geloven in vrede”. Vanuit dit thema zullen er 
tijdens de kerstperiode door kinderen verhalen en prentenboeken worden gelezen en voorgelezen.  
Vrede is niet vanzelfsprekend en moet worden gekoesterd en bewaakt. De vrede van Kerstmis vraagt 
om een vriendelijk woord en aardig gebaar, daarom ook dit jaar weer ons bezoek aan de Meridiaan.  
  
Bezoek Meridiaan  
Ook dit jaar zullen wij de Meridiaan bezoeken. Uit elke klas gaan er 2 kinderen mee. Samen met de 
ouderen van de Meridiaan zullen we daar kerstliedjes zingen, kerststukjes maken en samen lunchen.  
  
Levende kerststal  
Op de maandag- en dinsdagochtend (16 en 17 december) is er weer het kerstverhaal met een 
kerststal en koortje door onze kinderen. De kerststal staat er van 8.15 uur tot 8.35 uur. Ouders kunnen 
hierbij aanwezig zijn. Tijdens het verhaal vragen wij jullie om stil te zijn. Verder zullen de kinderen nog 
een keer optreden op het peuterplein op woensdagmorgen 18 december. Dit is zonder ouders.  
  
Kerstmarkt  
Dit jaar dus een kerstmarkt in onze school. Deze zal zijn van 18.00 uur tot 19.30 uur. De vorm van 
onze school leent zich ontzettend goed voor een gezellige rondgang langs allerlei kraampjes en 
activiteiten in de klassen. Zo zijn er o.a. zelfgemaakte knutsels te koop, gezellige activiteiten voor 
kinderen, een muziekkoor, lekkere hapjes, een kerstfilm en een verloting. Zorgt u voor voldoende 
kleingeld voor de aankoop van knutsels en de loterij? Kinderen krijgen een stempelkaart waarmee ze 
mee kunnen doen aan de activiteiten. Bij de klassen komen bordjes te hangen waarop aangegeven 
wordt of er plek is of tijdelijk even vol. Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd. Op ons schoolplein 
buiten is er een kraam met ‘Koek en Zopie”.  
  
Looproute kerstmarkt  
I.v.m. onze veiligheid en ook de te verwachte drukte hebben we gekozen voor een vaste rondgang 
door ons IKC. De looproute zal worden aangegeven met pijlen. De hoofingang van de school is op 
deze avond de entree en de andere ingang aan de bovenbouwgroepen wordt die avond de 
uitgang. Ook zullen wij ervoor zorgen dat nooduitgangen duidelijk worden aangegeven.  
  
Goede doel  
Op de kerstmarkt wordt een loterij gehouden. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen voor jong en oud! De 
opbrengst van de hele kerstmarkt gaat voor een deel naar het goede doel "Let's Swap". Dit is een 
Westervoortse stichting die kleding een nieuw leven geeft en waar kleding gebracht en gehaald kan 
worden, alles met gesloten beurzen. Meer informatie over Let's Swap zal te zien zijn tijdens de 
kerstmarkt. Het andere deel van de opbrengst gaat naar een speeltoestel voor het schoolplein. Vorig 
jaar is daar een begin mee gemaakt met de sponsorloop. Een goed speeltoestel is erg kostbaar 
vandaar een 2e inzameling. School zal het bedrag verder aanvullen en de IKC Kinderraad mag het 
speeltoestel kiezen.  
  
Tot slot 
We vragen of er in iedere klas een aantal ouders zijn die om 19.30 uur even willen helpen met het 
opruimen van klas, zodat er donderdag gewoon gestart kan worden.   
 
Vriendelijke groet, Kerstcommissie 



De MR nodigt u uit! 
 
Bent u benieuwd wat er in een MR vergadering wordt besproken? Of heeft u een vraag die u graag 
aan de medezeggenschapsraad voorlegt? Wij nodigen u als ouder van harte uit om tussen 19.00-
19.30 aan te sluiten bij de MR vergadering en in gesprek te gaan met de leden.  
  
De MR komt dit schooljaar nog zes keer bij elkaar. Via de informatieborden op het IKC en in de 
nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd. De eerstvolgende vergadering is op dinsdag 10 
december 2019.  
 
Sluit u graag aan? We zien uw aanmelding bij voorkeur tegemoet op mr@dehogehoeve.nl.  
 

 
Mediawijsheid: Nationaal Media Paspoort 
 
Dit schooljaar gaan we met een leerlijn mediawijsheid werken. Kinderen komen al vroeg in aanraking 
met allerlei media, zoals televisie, reclame, internet, facebook en whatsapp. Belangrijk is dat zij leren 
hiermee op een goede manier om te gaan. We maken gebruik van het Nationaal Media Paspoort. 
Deze lesmethode is ontwikkeld door de Nationale Academie voor Media en Maatschappij en is een 
doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. Hieronder staat de “kennismakingsbrief” van de Academie met 
ook een verwijzing naar de website van het Nationaal Media Paspoort.  
 

                                                                                                  
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Uw kind en klas doen mee met het Nationaal Media Paspoort. Graag vertellen wij – de Nationale 
Academie voor Media en Maatschappij - wat deze lessen inhouden. De lessen hebben alles te maken 
met media: van televisie tot tablet. De school van uw kind wil óók als het gaat om mediaopvoeding 
een educatieve rol spelen: vandaar dat al vanaf de jongste groepen deze lessen worden gegeven. 
Immers, al vanaf zeer jonge leeftijd komen kinderen in aanraking met media. Vooral met de komst van 
de tablet kunnen kinderen van alles zien en beleven. Wij als makers van het Nationaal Media 
Paspoort zien deze ontwikkelingen positief tegemoet; we gunnen uw kind de kans om bewust met 
verschillende media om te gaan. We zijn zeer verheugd dat de school het Nationaal Media Paspoort 
aanbiedt, dat door de Academie is ontwikkeld in samenwerking met de Radboud Universiteit 
Nijmegen. 
 
Wat leert uw kind? 
 
De lesmethode is een doorlopende leerlijn: we beginnen in groep 1 en zullen eindigen in groep 8 
zodat alle kinderen in al hun verschillende levensfasen met media leren omgaan. Uniek is dat deze 
lesmethode niet alleen kennis overdraagt, maar allereerst ingaat op het gevoel dat media bij mensen 
opwekken. U zult merken hoe uw kind vertelt over hoe hij of zij in de klas heeft geleerd eventjes rustig 
te worden en tot zichzelf te komen voordat de oefeningen van start gaan. Dit noemen we de Denk-
pauze. Uw kind leert via zijn of haar gevoel zich bewuster te worden van media en vervolgens 
afgewogen keuzen te maken. Dit is een wetenschappelijk beproefde methode, die bovendien door 
vele kinderen als zeer prettig wordt ervaren! 
 
Wat leert u als gezin? 
 
Er zijn 7 thema’s die worden gevolgd. Bij sommige lessen kunt u ook als gezin meedoen. Het is 
gebleken dat dit voor vele kinderen en ouders een enorm leuke bezigheid is! De thema’s zijn: 
1. Weet wat je ziet (o.a. wat is waar en niet waar in de media?) 
2. Bewaak je identiteit (o.a. wie ben jij op internet?) 
3. Wat je geeft krijg je terug (o.a. over respectvol met elkaar omgaan, online pesten) 
4. Houd de klok in de gaten (o.a. over de tijd die je aan online en offline spelen besteedt) 
5. Maak goede keuzes (o.a. hoe deel je jouw online leven in?) 
6. Bescherm je privacy (o.a. wat is privé en wat mogen anderen van jou weten?) 
7. Zorg voor je eigen veiligheid (o.a. bij wie kun je terecht als je hulp en tips nodig hebt?) 

Kennismaking met het Nationaal Media Paspoort 

mailto:mr@dehogehoeve.nl


 
Thuisopdracht 
 
Soms krijgt uw kind een thuisopdracht met bijbehorende ouderbrief mee. Wilt u de opdracht samen 
met uw kind maken en hem of haar de thuisopdracht weer meegeven? Dan kan uw kind weer met de 
volgende les mee reizen! 
 
Website voor meer informatie 
 
Kijkt u gerust eens op onze website: www.nationaalmediapaspoort.nl. Daar vindt u alle informatie. 
Mocht u vragen hebben, we beantwoorden deze graag: mailt u ons gerust! We wensen uw kind en u 
heel veel plezier met deze lessen toe. 
 
Met hartelijke groet,  
 
Liesbeth Hop, Bamber Delver  
Directie Nationale Academie voor Media en Maatschappij 
www.mediaenmaatschappij.nl 
 
 

Belangrijke data 
 
10 december   : MR-vergadering 
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 
 
 

 


