NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
22 april 2022
Wat hebben alle kinderen van ons IKC veel gespeeld en geleerd de afgelopen weken. Groep
8 heeft extra hard gewerkt, want heeft deze week de CITO-eindtoets gemaakt.
En wat hebben we genoten van de vele activiteiten die we samen konden ondernemen: naar
het Kröller-Muller museum, de Grote Rekendag, de Palmpasentocht, de Paasviering met een
heerlijke lunch… En vandaag
kleurde het hele IKC oranje en
rood-wit-blauw vanwege de
Koningsspelen!
De komende twee weken is het
vakantie en kunnen we even
uitrusten van al het harde werken
en genieten van lekker niks doen,
binnen of buiten spelen of er op
uit vanuit huis of de opvang van
De Hoge Hoeve.
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Pasen bij de Meerkoet
Hallo allemaal !
Pasen zit er net op maar toch willen we jullie even mee terug nemen naar de gezellige tijd.
Want natuurlijk hebben wij bij groep Meerkoet ook Palm Pasen en Pasen gevierd. Het was
erg leuk! We hebben mee gedaan met de Palm Paas optocht door Westervoort. We hadden
de week ervoor al mooie grote eieren gemaakt en daarmee hebben we ’s ochtends de
bakfiets versierd. Ook kregen we allemaal ballonnen mee waardoor het er echt feestelijk

uitzag. Met de optocht meedoen vonden we erg leuk. Ook waren er nog 2 kinderen van
groep 7 die ons kwamen helpen, dat was erg leuk!
Afgelopen donderdag hebben we Pasen gevierd. ’s Morgens hebben we op de groep
eiersalade gemaakt. We hadden heel veel eieren dus er moest veel gemaakt worden.
Natuurlijk hebben we alle ingrediënten ook geproefd.
Toen we bijna naar buiten gingen zagen we een paashaas die eieren in de tuin aan het
verstoppen was. We mochten ze even later gaan zoeken, dat was erg leuk! De paashaas was
wel een beetje spannend, maar ook heel erg leuk, zacht en lief. We mochten de paashaas
een handje geven of high five. Dankjewel paashaas dat je bij ons kwam, we vonden het
super leuk!
Bij het lunch kregen we lekkere broodjes en die hebben we natuurlijk opgegeten met onze
eigengemaakt eiersalade!

Jeugdverpleegkundige op het kdv
Op maandag 25 april van 8.00-8.45 uur is Tamara de Reus, jeugdverpleegkundige van het
consultatiebureau op IKC De Hoge Hoeve.
Hieronder legt ze uit waarvoor ouders en medewerkers bij haar terecht kunnen. De andere
dagen dat zij aanwezig is zijn: donderdag 9 juni en dinsdag 9 augustus.

Hallo,
Ik ben Tamara, jeugdverpleegkundige bij het
consultatiebureau in Westervoort.
De meeste ouders zullen mij daar ook van (her)kennen.
Vanaf maart 2022 ben ik gestart om 1x per week een locatie
van het KDV/PGR 0-4 jaar in Westervoort te bezoeken. Dit
houdt in de begin fase in, dat ik dan 1 x 6 weken op dezelfde
locatie weer aanwezig zal zijn. Hopelijk wordt dit in de
toekomst vaker.
De locatie, waar uw kind geplaatst zit, zal via een
nieuwsbrief/ app of kindportaal laten weten wanneer ik er zal
zijn.
Op de inloopmomenten, zal ik ongeveer 30-45min aanwezig
zijn en beschikbaar zijn voor vragen van u als ouder van een
0-4 jarige. Dit mogen en kunnen allerlei vragen zijn.
Voorbeelden kunnen zijn: vragen over eten, opvoeding,
gedrag, zindelijk worden, slapen, praten, ontwikkeling etc.
Ook ben ik op die momenten beschikbaar voor de pedagogisch medewerkers om mij te
vragen of ik mee kan kijken naar ontwikkeling en/of spraak/taalontwikkeling van kinderen
op de groepen. Mogelijke bevindingen worden zeker met u als ouder besproken.
Dit met als gemeenschappelijk doel: het beste voor ieder kind en voor ieder kind gelijke
kansen.
Tot dan!

Nieuwe gezichten en nieuws uit het team
Marijke Bean is deze week gestart als leerkracht voor de
NT2-leerlingen van groep 3 t/m 8. Zij neemt deze taak tot
de zomervakantie over van Anne-Marie die nog afwezig is.
Voor Mandy was het de laatste werkweek van dit
schooljaar, zij gaat met zwangerschapsverlof. Na de
herfstvakantie (wat klinkt dat nog ver weg!) komt Mandy weer terug. Gelukkig hebben we
precies op tijd een vervangster voor haar gevonden. Na de meivakantie start Laura Stevens
als onderwijsassistent voor de groepen 6 en 7.
Laura gaat dit combineren met de functie van pedagogisch medewerker op de bso van De
Hoge Hoeve.
Ook Nienke Lentjes was deze week voor het laatst op De Hoge Hoeve. Zij heeft Wendy
Helmes vervangen als onderwijsassistent bij de kleuters. Wendy is nog niet meteen terug na
de meivakantie. Zij start 30 mei weer. Voor Nienke was voortzetting tot Wendy terug komt
helaas niet meer te combineren met haar andere baan. Nienke was helaas gisteren ziek en
heeft daardoor geen afscheid van de kleuters en het team kunnen nemen. Ze komt hier na
de meivakantie nog voor terug.

Bij de bso hebben we al lange tijd meerdere vacatures die we moeilijk opgevuld krijgen in
deze tijd van personeelskrapte. Dit vraagt veel van de vaste pedagogisch medewerkers die e
nu werken en betekent dat er steeds veel invallers zijn. Voor de kinderen en het team geen
fijne situatie. Naast Laura komt daarom ook Joan het bso team versterken. Joan werkt nu op
het kdv en gaat dit combineren met 2 middagen bso. Hoewel Joan voor veel mensen al een
bekend is, stelt ze zich hieronder toch even voor:
Beste ouder(s)/verzorger(s) van het de bso,
Ik ben Joan Roelofs, 37 jaar, getrouwd met Rob,
woonachtig in Angeren en ben moeder van 2 kinderen.
Vanaf 1 mei zal ik het bso team op de dinsdag- en
donderdagmiddag gaan versterken.
Een aantal ouders zullen mij waarschijnlijk (her)kennen
van het kinderdagverblijf, waar ik op de Roodborst
(babygroep) werk. Ik ben na 6 jaar werken op het
kinderdagverblijf toe aan een nieuwe uitdaging en ik
denk die te kunnen vinden op de bso! Ik blijf de
rest van mijn werkdagen gewoon op de Roodborst werken
en mochten jullie vragen hebben, trek mij dan gerust
aan mijn mouw! Ik heb er zin in en hoop snel met
iedereen kennis te maken!
Lotte die nu op Roodborst en de bso werkt is vanwege haar studie minder gaan werken. Ze
werkt vanaf nu hoofdzakelijk op de bso en alleen voor inval op het kdv.
Nadine is naast haar werk op de groep bij de Roodborst ook senior pedagogisch
medewerker. Dit deed ze tot voor kort een halve dag per week, maar deze uren zijn onlangs
uitgebreid. Dit betekent dat zij één dag per week taken buiten de groep gaat doen.
Omdat Joan, Lotte en Nadine minder op de Roodborst gaan werken, stapt Maud helemaal
over naar de Roodborst. Ze werkte tot nu op zowel de Pimpelmees als de Roodborst.
Met deze verschuivingen zijn nog niet alle vacatures opgelost, maar wel wat evenwichtiger
verdeeld over het kdv en de bso.
We hopen natuurlijk dat de vacatures snel ingevuld worden. Deze week heeft een sollicitant
al meegedraaid op het kdv en de bso. Dit beviel van beide kanten erg goed en de
verwachting is dat zij in de zomervakantie op De Hoge Hoeve komt werken, nadat zij haar
huidige baan goed afgerond heeft.

Bericht van de intern begeleiders
Beste ouders en verzorgers,
Langzaamaan, of voor ons gevoel veel te snel, gaan
we richting het laatste stuk van dit schooljaar. Het is
alweer even geleden dat er vanuit de IB-ers een
stukje in de nieuwsbrief gezet is. In de tussentijd
hebben wij niet stilgezeten. Voordat we daar iets
over vertellen willen we eerst kwijt dat wij het erg
fijn vinden om jullie sinds enkele weken weer met
z’n allen live welkom te mogen heten op
IKC De Hoge Hoeve.
Sinds maart heeft Carin haar werkzaamheden als intern begeleider voor de kleuters
helemaal overgenomen en is Hanneke er voor de groepen 3 t/m 8. De afgelopen periode zijn
wij onder andere bezig geweest om met het team de analyse van de toetsen en
daaropvolgende plannen te maken. Ook hebben we met alle leerkrachten
groepsbesprekingen gehad. Tijdens deze gesprekken hebben we gekeken naar de
onderwijsbehoeften van de groep op sociaal gebied, maar ook op het gebied van lezen,
rekenen, spelling en begrijpend lezen. Daarnaast was er ruimte om individuele leerlingen te
bespreken.
Weet dat u bij ons altijd welkom bent met een (hulp)vraag, voor een luisterend oor of
gewoon een praatje. Iedere dag zit er iemand op ons kantoortje tegenover de gymzaal van
de kleuters. Carin is er doorgaans di-wo-do en Hanneke is er de hele week, maar staat op
maandag voor de klas.
Groet
Carin en Hanneke

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Op school volgen we natuurlijk de ontwikkeling van kinderen. Op het gebied van het leren en
vaardigheden, maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling. Hoe zit een kind in zijn of haar
vel, hoe voelt een kind zich in de groep? Daarvoor gebruiken we onder andere vragenlijsten,
ingevuld door de leerkrachten en vanaf groep 6 ook door de kinderen zelf. Daarnaast maken
de leerkrachten 2 keer per jaar een sociogram, om te kijken hoe de groep met elkaar
functioneert.
Sinds dit schooljaar heb ik, Natascha, een cursus gevolgd tot Groepsgeluktrainer.
GroepsGeluk is een communicatiemiddel om over je gevoel te praten. We zijn dit jaar aan
het uitproberen of dit helpend is om groepen nog beter in beeld te krijgen.

Met GroepsGeluk- systemisch werken- maak je de dynamiek van de groep zichtbaar middels
houten poppetjes, picto’s, symbolen en ander klein materiaal op tafel. Doordat de
leerkrachten en kinderen hun poppetje plaatsen in ‘de klas van gevoel’ zie je wat er speelt in
de groep. De kinderen maken hun interne proces en beleving extern. Voor hen is het alleen
al fijn dat wat er is, uit het hoofd op tafel mag komen. Hierdoor krijgen de leerkrachten
inzicht in de processen die spelen in hun groep. Zo krijg je vriendschappen in beeld, weten
we wat achter het gedrag van kinderen schuilgaat, ontstaan er inzichten in knelpunten zoals
bijv. groepsdruk, ruzies of buitensluiten. Zo ontstaan er handvatten om de balans weer te
herstellen en te komen tot een positief pedagogisch klimaat en meer rust in de groep.
En waarom nu systemisch werken in de groep? We zijn allemaal onderdeel van systemen. De
belangrijkste is het familiesysteem, maar ook je vriendenkring, de sportvereniging en de
groep op school waarvan je deel uitmaakt zijn systemen. Binnen deze systemen leven
kinderen en volwassenen met elkaar en beïnvloeden zij elkaar. Ook gebeurtenissen
beïnvloeden de leden van het systeem en hun onderlinge relaties. Vaak is het praten erover
best lastig, en de kracht van GroepsGeluk is doordat de kinderen hun poppetje in ‘de klas
van gevoel’ mogen zetten, ze eigenlijk al kunnen laten zien hoe het met hen gaat. Hierdoor
ontstaan mooie diepgaande gesprekken, waarin de kinderen kunnen aangeven wat zij nodig
hebben om zich fijn te voelen, wat ze graag zouden willen, welke beweging ze willen maken
met hun poppetje en kunnen ze met symbolen aangeven wat dit met hen doet.
Mocht je vragen hebben, stel ze gerust.
Groet Natascha

Woensdag 18 mei Meester- en Juffendag
Beste ouders / verzorgers,
Wij willen jullie informeren over de jaarlijkse
meester- en juffendag.
Woensdag 18 mei vieren wij op het IKC de
meester- en juffendag!
Dit is een dag, waarop alle meesters en juffen hun
verjaardag vieren. Alle pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en onderwijsassistenten van de
kinderopvang, de Meerkoet, de school en de BSO doen mee.
Voor de kinderen is er een aangepast, gezellig programma die dag. En natuurlijk worden alle
meesters en juffen in het zonnetje gezet.

Als je kind(eren) iets voor haar/zijn 'juffen' of 'meesters' wil doen/maken/meebrengen, mag
dat uiteraard. Maar het is zeker niet verplicht. Wel gaan we er met z’n allen een gezellige
dag van maken!
Met vriendelijke groet,
De meester- en juffendag commissie

Sportdag vrijdag 20 mei
Op vrijdag 20 mei is de sportdag. Voor
de groepen 5 t/m 8 betekent dit dat zij
die dag op de sportvelden van AVW ’74
(groep 5/6) en Sportclub (groep 7/8)
actief zullen zijn.
De afgelopen periode hebben veel
ouders van deze groepen zich opgegeven om hierbij te helpen. Dat is heel fijn. Op deze
manier hebben alle groepen één begeleider en sommige zelfs twee.
In de week van de sportdag ontvangen jullie een tas met de schoolshirts, informatie voor jou
als begeleider, bonnen voor koffie, ijs en thee, speelschema’s etc. Wij zullen deze aan je
zoon/dochter meegeven.
Voor de groepen 1 t/m 4 zijn we nog wel op zoek naar meer ouders die een groepje kinderen
kunnen en willen begeleiden. Het groepje begeleid je niet alleen maar met zijn tweeën en je
wordt geïnformeerd over wat je gaat doen.
We zijn ook op zoek naar ouders die zelf een sport uitoefenen en het leuk vinden om een
kleine workshop aan kinderen te geven.
We maken er een gezellige en sportieve dag van. Heb je al zin gekregen? Meld je snel aan!
Dat kan bij Peter (groep 4 Lijster) of Helmi / Margot (groep 1/2 Kolibrie). Je kunt ook mailen:
p.lefevre@dehogehoeve.nl of h.hovens@dehogehoeve.nl of m.besselink@dehogehoeve.nl
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp.
Groet
Sportdagcommissie

Parro (eindelijk) ook voor kinderopvang
Ruim een jaar geleden wilden we ook voor de ouders van het
kinderdagverblijf en de peutergroepen Parro gaan gebruiken.
Ouders hebben daar destijds ook toestemming voor gegeven.
Helaas is dit toen niet gelukt vanwege beperkingen in het
systeem van ParnasSys. Gelukkig is deze mogelijkheid er nu
eindelijk wel gekomen. Vandaar dat de komende weken alle ouders van het
kinderdagverblijf en de peutergroepen (opnieuw) een toestemmingsformulier ontvangen en
we snel na de meivakantie Parro ook voor deze ouders en medewerkers in gebruik kunnen
nemen.

OPROEP: Vragenlijst oudertevredenheid
Op 9 maart is naar alle ouders/verzorgers van groep 1 t/m 8 een
vragenlijst gestuurd over de tevredenheid over IKC De Hoge Hoeve.
Inmiddels hebben 117 ouders/verzorgers deze vragenlijst ingevuld.
We zijn blij met deze respons, maar hopen dat meer
ouders/verzorgers deze vragenlijst willen invullen. Daarom is zojuist
een herinnering verstuurd naar degenen die de vragenlijst nog niet
hebben ingevuld.
Deze herinnering en de invulling gebeurt automatisch vanuit het systeem en is geheel
anoniem. De reactietijd is verlengd t/m 8 mei. Wellicht dat je in de meivakantie nog een paar
minuten hiervoor tijd vrij wilt maken. Alvast bedankt.

Team IKC De Hoge Hoeve.

