
        
   
 

 
 

 

 

 

 
 
NIEUWS VAN HET PEUTERPLEIN 
 

Carnaval op IKC De Dolle Hoeve 
 
Alaaf; wat was het een feest bij de Dolle Hoeve! De kindjes van de Roodborst, Waterhoen en de 
Pimpelmees hebben genoten van de vrolijke muziek, gek verklede juffen en de polonaise. De kindjes 
hebben enorm hun best gedaan om verkleed te komen naar de opvang. We hebben prinsessen, 
superhelden, draken en veel eenhoorns gezien! We mochten ook een spetterend optreden geven 
tijdens de carnavalsviering op het IKC. Hier deden wij de Pinguïndans en het ene kindje ging nog 
meer los dan de ander. Het was het een vrolijke ochtend en zeer geslaagd! 

 
 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 

 

Onlangs werd het Westervoortse schaaktoernooi gehouden. Deze grootmeesters van IKC De Hoge 
Hoeve behaalden een fraaie tweede plaats! 

NIEUWSBRIEF 
IKC DE HOGE HOEVE 

  
8 maart 2020 



Uitwisseling kinderen groep 2 en groep 3 
 
Elk jaar merken we weer dat het een grote stap is voor kinderen om van groep 2 naar 3 te gaan. Het 
spelend leren veranderd in leren met soms nog spelen. We willen graag dat deze overgang wat beter 
op elkaar aan gaat sluiten. Daarom zijn we al een tijdje met de collega’s van groep 1 t/m 3, in onze 
onderbouwvergaderingen aan het gedachten wisselen over deze afstemming. Uit dit overleg zijn een 
aantal acties al zichtbaar dit schooljaar. 
 
Een voorbeeld hiervan is het uitwerken van een aantal van de thema’s uit de aanvankelijk 
leesmethode Lijn 3. Jullie hebben dit al volop kunnen zien en vast ook gehoord van jullie kinderen. Bij 
het thema “Op wielen” was er de leer- en ontdekhoek: de fietsenmaker. Ook zijn de kinderen met de 
bus naar de echte fietsenmaker geweest. Bij het thema “zon, maan en sterren” was het leerplein 
omgetoverd in een heus planetarium. Kinderen kunnen ’s middags aan de slag in deze hoeken, leren 
anders en kunnen dat wat ze ’s morgens hebben geleerd toepassen in deze hoek. 
 
Een ander aandachtspunt was dat we bemerkten dat kleuters nog geen beeld hebben van wat er 
eigenlijk in groep 3 gebeurt. Het is allemaal anders en nieuw. Welke verwachtingen kunnen ze 
hebben?  
Daarom gaan de oudste kleuters vanaf maart al een aantal keren kijken in groep 3. Om daar de sfeer 
te proeven, de lokalen te bekijken en om daar al eens te spelen en te werken. Ze gaan nog niet naar 
de groep en de juf waar ze straks ook daadwerkelijk zullen komen. We hebben twee groepen 3 en 
verschillende leerkrachten. De kinderen zullen dus ook bij beide groepen wennen en ook in 
verschillende samenstelling zodat we hierover geen verwachtingen wekken. Dit zullen we ook bij de 
kinderen steeds weer bespreken. Dit geeft de kinderen van groep 3 de mogelijkheid om terug te gaan 
naar de oude kleutergroep.  
Afgelopen dinsdag was dit voor het eerst en de kinderen maar ook de leerkrachten waren erg 
enthousiast over deze uitwisseling. De volgende uitwisseling staat donderdag 26 maart op de agenda! 
 

Themaweek Kunst 
 
Maandag 9 maart start de IKC thema week met als onderwerp: KUNST. 
 
Dit jaar zullen we vooral stilstaan bij de 3-dimesionale kunst. Alle groepen gaan daarom naar het 
Kröller Müller Museum om daar vooral in de beeldentuin inspiratie op te doen. De groep 3 t/m 8 zijn 
afgelopen week al geweest. De jongste kinderen gaan aankomende weken. Fijn dat het tot nu toe 
weer gelukt is met het vervoer door jullie, de ouders! Bedankt hiervoor! 
 
Maandag zullen we starten met een gezamenlijke opening in de hal. Aankomende week zullen alle 
groepen bezig gaan met het creëren van een eigen en een gezamenlijk beeld van kosteloos 
materiaal. Hierbij zullen we veelal stil staan bij het proces maar werken we natuurlijk ook toe naar een 
product. Deze eindproducten zullen te zien zijn op vrijdag 20 maart. We willen jullie hierbij uitnodigen 
om de onthullingen per groep te komen bijwonen. Jullie kunnen dan ook een beeldenroute door ons 
gebouw volgen! Waarschijnlijk zal dit rond 11.00 /11.15 uur zijn maar de exacte tijd horen jullie nog.  
 
Ook zal deze week kunstenaar Fred Knippen in alle groepen een kunstgeschiedenisles komen geven. 
Fred heeft veel parate kennis en heeft veel ervaring in het geven van kunstgeschiedenis aan kinderen. 
Hij gaat interactief met kinderen in gesprek over kunst en de beleving hiervan. 
 
De kinderen van groep 7 gaan deze weken daarnaast nog eens meewerken aan een 
belevingskunstwerk in samenwerking met het Liemers Museum. Via een VLOG, gemaakt door 
kunstenaar Edith Elshof, gaan ze deze uitdaging aan. Dit project is het startpunt in de vorm van een 
pilot over het samenwerken van kinderen met Liemerse kunstenaars. Uiteindelijk wordt het een 
interactief kunstwerk waarin volwassenen en kinderen in aanraking komen met kunst. Het 
belevingskunstwerk draagt bij aan creativiteit, verwondering, positiviteit en verdraagzaamheid dat zich 
uit in het thema reflectie. Dit kunstwerk wordt onthult in april tijdens de opening van de nieuwe locatie 
van het Liemers Museum in Zevenaar. 
 
Wat staat er veel te gebeuren! De leerkrachten zullen jullie op de hoogte houden in Parro! Dus blijf het 
volgen…… 
  



Grote Rekendag op 25 maart 
 
Het is weer zo ver, op 25 maart is er de jaarlijkse Grote Rekendag! Deze hele dag staat in het teken 
van rekenen. De titel van deze Grote Rekendag is “De getallenfabriek”. De kinderen krijgen tijdens 
deze dag de kans de wiskunde om zich heen op een wiskundige manier te verkennen. We gaan aan 
de slag met getallen.  
 
Op deze Grote Rekendag: 
- Gaan we op zoek naar de getallen om ons heen; 
- Pakken we de getallen op en gaan we er mee spelen; 
- Verbazen we ons erover hoe het zou zijn als er helemaal geen getallen waren; 
- Kijken we naar de (soms heel bijzondere) relaties tussen getallen; 
- Gaan we getallen maken.  
We starten deze dag met een schoolbrede opdracht (deze zal na de inloop plaatsvinden); daarna 
gaan de kinderen in hun eigen groep aan de slag.  
 
Het lijkt ons leuk als die dag zoveel mogelijk kinderen in een shirt naar school komen waar een 
cijfer/getal opstaat. 
 

De IKC-Raad/MR nodigt u uit! 

 
Bent u benieuwd wat er in een vergadering van de IKC-Raad/MR 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 onze vergadering en in gesprek te gaan met de leden. 
Via de informatieborden op het IKC en in de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd. De 
eerstvolgende vergadering is op donderdag 23 april 2020. Sluit u graag aan? We zien uw aanmelding 
bij voorkeur tegemoet op mr@dehogehoeve.nl. 
 

Belangrijke data 
 
9 t/m 13 maart   : Themaweek Kunst 
20 maart   : Onthulling kunstwerken en beeldenroute 
25 maart    : Grote Rekendag 
31 maart   : Fietscontrole groep 7 
2 april    : Theoretisch verkeersexamen groep 7 
3 april    : Palmpasen 
8 april    : Schoolvoetbal groep 3 t/m 8 
8 april    : Praktisch verkeersexamen groep 7 
9 april    : Paasviering 
10 april    : Goede Vrijdag / alle kinderen zijn vrij 
13 april    : Tweede Paasdag 
15 en 16 april   : Cito eindtoets groep 8 
 

 
Namens het IKC team, 
Wim Oosterman 
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