
           
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
 
Het einde van het schooljaar nadert snel. Er komen nog spannende dingen, zoals ‘Wie wordt 
volgend jaar mijn leerkracht?’ en de Wisseldag waarop de kinderen gaan kijken in hun 
nieuwe groep. Maar er zijn ook nog veel leuke activiteiten, zoals de kookworkshops deze en 
volgende week, de themaweek, eindmusical en jaarafsluiting. 
 
In deze Nieuwsbrief: 

- Kookworkshops voor alle groepen van het IKC 
- Groepsindeling 2021-2022: Wie wordt mijn juf en/of meester? 
- Floorplay 
- Veiligheid bij het kdv 
- Voorstellen Hanneke als intern begeleider  
- Telefoonnummer bso 

 

Kookworkshops voor alle groepen van het IKC 
 
Deze en volgende week staan in het teken van “Het gezonde IKC”. Deze week hebben de 
groepen Roodborst, Meerkoet, Pimpelmees, Waterhoen en Pelikaan al genoten van 
kookworkshops die verzorgd worden door echte koks. Geweldig om te zien hoe betrokken 
alle kinderen zijn. Er werd volop gesneden, uitgelegd en natuurlijk geproefd. De kinderen 
hebben genoten. Vanaf morgen zijn de andere groepen aan de beurt. 
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Groepsindeling 2021-2022: Wie wordt mijn juf en/of meester? 
 
Het is zover: de groepsindelig van de groepen 1 t/m 8 voor het nieuwe schooljaar is klaar. 
Helaas merken we dat het lerarentekort ook in onze omgeving merkbaar begint te worden en 
is er nog één vacature niet ingevuld. Maar volgende week hebben we nog sollicitatie-
gesprekken. Dus we duimen dat daar de leuke juf of meester tussen zit die we zoeken. 
Er komen ook wat nieuwe gezichten. In de Nieuwsbrief van 14 juni hebben jullie kunnen 
lezen dat ons team uitgebreid wordt met Tom Hakvoort. Vandaag is er nog een nieuw 
gezicht bij gekomen. Nicole Salemink komt na de zomervakantie de kleutergroepen 
versterken. 
Hieronder het hele overzicht. 

 
*Natascha en Hanneke vervangen voorlopig nog Carin als bouwcoördinator/IB-er en starten daarom in 
september nog niet in deze groep. 

 
De kinderen die nu in groep 2 zitten en volgend jaar naar groep 3 gaan, krijgen een aparte 
mail waarin staat in welke groep 3 ze komen.  
Hetzelfde geldt voor de kinderen van de groepen 7 en 7/8 die volgend jaar in groep 8 komen. 
Ook zij krijgen vandaag nog een mail waarin de indeling staat. 
De andere groepen schuiven door zoals in het overzicht hierboven. 

Groepsindeling  
schooljaar 2021-2022 
 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 Kwikstaart 
 

Janny Janny Janny Nicole Nicole 

Groep 1-2 Nachtegaal 
 

Marieke Marieke Marieke Marieke Marieke 

Groep 1-2 Kolibrie 
 

Helmi Helmi Margot/ 
Helmi 

Margot Margot 

Groep 1-2 IJsvogel 
 

Wendy J Wendy J Wendy J Sandra Sandra 

Groep 3 Ooievaar 
 

Simone Simone Simone Patricia Patricia 

Groep 3 Pelikaan 
 

Elles Elles Anne-Marie Anne-Marie Anne-Marie 

Groep 3 Ooievaar wordt 
groep 4 Lepelaar 

Mayke Mayke Mayke Simone  Mayke 

Groep 3 Pelikaan wordt  
groep 4 Lijster 

Peter Peter Peter Peter Peter 

Groep 4 Lepelaar wordt  
groep 5 Leeuwerik 

Maarten Maarten Maarten Maarten Maarten 

Groep 4 Lijster wordt 
groep 5 Bosuil 

Hanneke Cynthia Cynthia Cynthia  Cynthia 

Groep 5 Leeuwerik wordt 
groep 6 Albatros 

Bob Bob Bob Bob Dorine (ocht.) 
Bob (middag) 

Groep 5 Bosuil wordt 
groep 6 (nieuwe naam) 

Laura Laura Laura/ 
vacature 

Laura vacature 

Groep 6 Albatros wordt 
groep 7 Zilvermeeuw 

Sten Sten Sten Sten Sten/Natascha* 

Groep 8 Zeearend Fred Fred Fred Fred Fred/Hanneke* 

Groep 8 Torenvalk Tom Tom Tom Tom Tom 



Floorplay  
 
Op groep Meerkoet  werken wij onder andere volgens de behandelmethode van Floorplay. In 
deze nieuwsbrief, willen wij jullie hier graag meer over vertellen. 
 
Floorplay is een behandelmethode waarbij de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van het 
(jonge) kind spelenderwijs wordt gestimuleerd. Dit gebeurt stapsgewijs via een zestal 
ontwikkelingsniveaus (mijlpalen) die een kind sociaal-emotioneel gezien doorloopt.  
 

De zes mijlpalen van Floorplay zijn: 

1. Zelfregulatie en gedeelde aandacht 
2. Betrokkenheid en relatievorming  
3. Wederkerige en doelgerichte communicatie 
4. Gedragsorganisatie en probleem oplossend vermogen 
5. Voorstellend vermogen en emotionele ideeën 
6. Logisch denken en bruggen bouwen tussen ideeën 

 
Plezier in het (samen) spelen en in het contact zijn met 
elkaar zijn hierbij het belangrijkste, omdat kinderen zich 
dan het beste kunnen ontwikkelen. Op de groep, passen 
we dit toe in alle dagelijkse activiteiten, zoals bij het 
verschonen, eten/ drinken en zetten we gerichte 
spelactiviteiten in die passen bij het kind. In het spel 
voegen we taal toe, laten we de kinderen problemen 
oplossen, oefenen we met emoties en fantasie spel. 
Wanneer de kinderen de 6 mijlpalen beheersen staan ze 
meer open voor en zijn toe aan meer schoolse 
vaardigheden. Om deze mijlpalen te behalen zijn ook de 
omgeving en de biologische eigenschappen van een 
kind erg belangrijk. Dit wordt weergegeven in 
onderstaande boom, de learning tree van greenspan. 
Deze wordt veel gebruikt bij de floorplay methode.  

We merken op de 
groep dat het een hele 
fijne en prettige 
manier van 
ontwikkelingen is. De kinderen genieten enorm en komen 
daardoor goed tot bloei.  
 
  
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



Veiligheid bij het kdv  
 
We merken de laatste tijd dat er bij het halen en brengen van de 
kinderen de poorten van het kdv niet worden dicht gedaan. We willen 
jullie graag vragen om na het brengen en halen van jullie kinderen de 
poorten weer te sluiten. 
 
 

Voorstellen Hanneke als intern begeleider 
 
Hallo allemaal, 
 
Wat vind ik het leuk en fijn dat ik met ingang van het nieuwe schooljaar als IB-er mijn 
steentje bij mag dragen op IKC De Hoge Hoeve! En er daarnaast ook als leerkracht actief 
kan blijven.  
 
Voor een groot deel van de ouders ben ik geen nieuw gezicht, omdat ik er sinds de start van 
IKC De Hoge Hoeve als leerkracht in de bovenbouw en als rekenspecialist werkzaam ben. 
De laatste jaren stond ik vooral in groep 8, ondersteunde ik leerkrachten op het gebied van 
rekenen en nam ik bij kinderen kleine rekenonderzoeken af. In juni 2020 heb ik de POST-
hbo-opleiding tot Intern Begeleider afgerond. Sinds januari heb ik 
de IB-taken van Carin overgenomen. Ik doe dit werk met veel 
plezier en enthousiasme. Totdat Carin terug is, zal ik ook voor de 
groepen ½ en 3 als IB-er actief zijn.  
 
Voor de ouders die mij nog niet kennen een klein stukje over 
mezelf. Ik ben Hanneke Heymen. Ik ben 37 jaar en opgegroeid in 
’s-Heerenberg waar ik samen met mijn ouders, jongere zus en 
broer woonde. Iedere dag kom ik vanuit Almelo met veel plezier 
naar De Hoge Hoeve. Hier woon ik samen met mijn vriendin, onze 
twee honden en drie katten. Buiten mijn werk vind ik het erg fijn om actief bezig te zijn. 
Regelmatig zwem ik in menig binnen- en/of buitenbad, train ik in de sportschool en loop ik in 
en rondom Almelo hard. Ook kan ik enorm genieten van het samenzijn met familie en 
vrienden bij voorkeur onder het genot van een hapje en drankje. 
 
Ik heb zin om in deze nieuwe functie aan de slag te gaan en hoop u allemaal in het nieuwe 
schooljaar snel in ons gebouw te mogen ontmoeten. Weet dat u bij mij altijd welkom bent 
met een (hulp)vraag, voor een luisterend oor of gewoon een praatje. 
 
Groetjes 
Hanneke 
 

Telefoonnummer BSO  
 
Als je naar De Hoge Hoeve belt krijg je een keuzemenu. Voor de school 
kies je 1 en voor het kinderdagverblijf 2. Graag willen we jullie erop 
attenderen dat de BSO een eigen keuzemenu heeft  waarop de BSO 
bereikbaar is tijdens BSO-tijden.(tussen 7:00-8:30 en 14:15-18:00). Bij het 
IKC keuzemenu kunnen jullie nummer 3 kiezen om rechtstreeks met de 
BSO verbonden te worden.  

De BSO heeft ook een mobiel nummer waarop ze bereikbaar zijn. Dit is: 06 10851988. 
 
Groet, 
IKC-team De Hoge Hoeve 


