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NIEUWS VAN HET IKC
Opbrengst kerstmarkt
De opbrengst van de geslaagde kerstmarkt was maar liefst € 1960,-. Hiervan is € 500,- bestemd voor
Inloopkast de Cirkel, voorheen Let’s Swap. Het resterend deel van de opbrengst (samen met de
opbrengst van de sponsorloop in juli 2019) wordt besteed aan de aanschaf van een fraai klimtoestel,
dat binnen afzienbare tijd zal worden geplaatst.
We hebben om twee redenen voor dit goede doel gekozen. Het moest ten eerste een lokaal goed doel
zijn waar de inwoners van Westervoort en omgeving profijt van hebben. Ten tweede moest het
bijdragen aan duurzaamheid en milieu. Inloopkast de Cirkel biedt iedereen de mogelijkheid kleding uit
te zoeken in hun pand aan de Dorpstraat te Westervoort. Er is voor iedereen, van groot tot klein en
voor elke gelegenheid, kleding te vinden. Denk hierbij aan dagelijkse kleding en schoenen, maar ook
nette kleding voor speciale gelegenheden. Hierdoor krijgt gebruikte kleding een tweede leven en dat is
ook goed voor het milieu. Niet meer bruikbare kleding wordt gerecycled.
Vorig jaar is met deze kringloop- oftewel kleding-cirkel maar liefst 1,5 miljoen euro aan kleding
bespaart. Inloopkast de Cirkel ontvangt geen subsidies van gemeente of overheid en is daardoor
volledig afhankelijk van donaties voor het betalen van bijvoorbeeld de vaste lasten zoals gas,
elektriciteit en water.
Op 27 januari werd een waardecheque van € 500 aan Inloopkast de Cirkel overhandigd.

Van links naar rechts: Miranda Maassen, Mirjam de Boer van Inloopkast de Cirkel, Almina Atic, ouder en
medewerker De Cirkel, Anousjka Boesveld, lid ouderraad en Carin Ketelaar, coördinator onderbouw.

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Informatie over Carnaval
Nog even en dan begint het Carnaval. Ook op IKC De Hoge Hoeve laten wij dit niet aan ons voorbij
gaan. Op vrijdag 21 februari vieren wij ons Carnavalsfeest. Ons IKC wordt dan omgedoopt tot “De
Dolle Hoeve”. We hebben ons eigen prinsenpaar, een Raad van 11, veel leuke optredens en een
bezoek van CV de Dolbotters. Genoeg ingrediënten voor een fantastisch leuke dag. Hieronder vinden
jullie alle belangrijke informatie over deze dag.
● Alle hulp is welkom en ook nodig. Vele handen maken immers licht werk. Wij zoeken hulp voor de
volgende activiteiten:
- Het versieren van het gebouw. Dit gebeurt op woensdagochtend 12 februari. De
carnavalswerkgroep zal jullie om 8.30 uur ontvangen in de grote hal.
- Op de dag zelf, vrijdag 21 februari, hebben wij jullie hulp vanaf 8.30 uur hard nodig voor het
klaarmaken en ronddelen van de traktaties en drinken in de kleine pauze. Kan je deze dag
helpen, meld dit dan even bij Yvonne Gerritsen (y.gerritsen@dehogehoeve.nl).
- Na de viering wordt er om 12.00 uur gestart met het opruimen van de centrale ruimtes. Ook hier is
jullie hulp van harte welkom. Alle versieringen kunnen op het grote podium worden gelegd.
● Dit jaar is er voor alle leerlingen alleen een ochtendprogramma. De leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn
ook om 12.00 vrij! De deur gaat om 8:15 uur open en om 8:30 uur beginnen wij met het
programma.
● De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. Mochten kinderen accessoires bij zich hebben,
dan is het misschien handig om deze te voorzien van de naam van het kind. De kinderen die in de
Raad van 11 plaats nemen, hebben andere kleding nodig. Zij krijgen hierover nog een brief mee
naar huis.
● Tijdens de ochtendpauze worden de kinderen getrakteerd op een hartige versnapering en wat te
drinken. De kinderen hoeven voor de kleine pauze dus niets mee te nemen.
● Wij willen jullie verzoeken de kinderen geen confetti, serpentines, spuitserpentines of andere
versieringen mee te geven. Dit om te voorkomen dat het grootste gedeelte in de wijk terecht gaat
komen.
Mochten jullie verder nog vragen hebben over het Carnavalsfeest of de hulp die wij nodig hebben, dan
kan je terecht bij de commissieleden Margot (Kolibrie) Patricia (IJsvogel) en Yvonne (Pelikaan).

Een driewerf Alaaf!!!
Team IKC De Hoge Hoeve

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.
Via de informatieborden op het IKC en in de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd. De
eerstvolgende vergadering is op maandag 10 februari 2020.
Sluit u graag aan? We zien uw aanmelding bij voorkeur tegemoet op mr@dehogehoeve.nl.

Belangrijke data
10 februari
10 februari
14 februari
17 en 19 februari
21 februari
24-28 februari
2 maart

Namens het IKC team,
Wim Oosterman

: MR-vergadering
: Spelletjesmiddag groepen 1-2
: Kinderen krijgen het verslag mee
: Verslagbespreking/10-minutengesprekken
: Carnaval / alle groepen na 12.00 uur vrij
: Voorjaarsvakantie
: Studiedag / school gesloten

