
           
 
Het weer hielp de afgelopen weken mee om in de echte herfststemming te komen. Dit 
weerhield de kinderen van de groep Lijster er niet van om te genieten van hun ‘verlate’ 
opstartdag naar Thialf. En als de weersvoorspellingen uitkomen kunnen we deze vakantie 
genieten van een paar mooie herfstdagen. 
En voor de kinderen duurt de herfstvakantie zelfs een dag langer dan voor de meesters en 
juffen, want het team heeft maandag 1 november een studiedag, waardoor de kinderen 
kunnen genieten van een extra dag vrij thuis of op de bso.  
 
In deze Nieuwsbrief: 

- Natuur in het peuter-kleuterklooilab 
- Carin is er weer 
- Muziek bij de Meerkoet 
- Bericht van Hanneke, intern begeleider 
- Uitdagende projectgroepen voor leerlingen die meer aankunnen  
- Ouders in het IKC 
- Even voorstellen MR-leden 
- Vacature OC kinderopvang 
- Vacatures MR 

 

Natuur in het peuter-kleuterklooilab  
 

Na de herfstvakantie maken we een herstart met het 
‘peuter-kleuterklooilab’. Op een vaste plek in ons IKC 
(tegenover de keuken), komen peuters en kleuters 
wekelijks, onder begeleiding samen, om met diverse 
materialen en technieken spelenderwijs te ontdekken 
en te onderzoeken. Voor de zomervakantie zijn we al 
op zoek gegaan naar 
allerlei soorten 
(kriebel)beestjes om ze in 
loeppotjes nader te 
bekijken.  

Na de herfstvakantie willen we met verschillende materialen uit 
de natuur aan de slag. Daarom, middels deze nieuwsbrief, een 
oproep aan de ouders/verzorgers van de peuter en 
kleutergroepen voor kastanjes, eikels, beukennootjes, 
dennenappels, droge bladeren e.d.  
 
Namens werkgroep peuter-kleuterklooilab alvast hartelijk dank, 
Helmi en Sandra (kleutergroepen) 
Romy en Annemarie (peutergroepen) 
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Carin is er weer 
 

Beste ouders en kinderen van de Hoge Hoeve,  
 
Zoals jullie weten ben ik al een tijdje ziek en ben ik niet op de Hoge Hoeve aanwezig 
geweest. Ook al ben ik niet helemaal beter toch heb ik op dit moment zin en weer voldoende 
energie om gedeeltelijk aan het werk te gaan. Na de herfstvakantie start ik hiermee op 
dinsdagochtend en donderdagochtend en ga ik ervaren hoe dit gaat. Hopelijk kan ik de 
komende tijd mijn werk weer opbouwen en zal ik weer meer momenten in de week op ons 
IKC aanwezig zijn. 
 

Voor nu veel groeten en tot ziens na de herfstvakantie!  
 

Carin Ketelaar 

 
 
 
Muziek bij de Meerkoet 
 

Hallo allemaal,  
 
Wat leuk en gezellig: we mogen weer samen 
muziek maken!! Door de maatregelen omtrent het 
coronavirus mochten we niet meer met andere 
groepen samen muziek maken maar gelukkig kan 
dat nu weer!!  
Vandaag zijn we dan ook enthousiast begonnen 
met de eerste keer samen muziek maken. We ging 
naar de speelzaal, waar Marit al op ons aan het 
wachten was. Er kwamen ook kinderen van  
groep 1-2 . Samen hebben we liedjes gezongen 
over de herfst. Marit had paraplu's bij zich en een 
waterspuit zodat ze ons ook een beetje nat kon 
maken. Dat was leuk! Ook had Marit een buis bij 
zich. Marit vertelde dat dit een regenmaker was. 
Als we deze omdraaiden hoorden we het regenen. 
Met een gekleurd lint mochten we een regenboog 
maken. We hebben het erg leuk gehad en hopen 
natuurlijk dat we dit nu kunnen blijven doen.  
 
Groetjes de Meerkoetjes  

 
 
 
Bericht van Hanneke, intern begeleider 
 

Hallo allemaal, 
 
Voor de vakantie heb ik mij in de nieuwsbrief als IB-er 
aan u voorgesteld. Gelukkig heb ik tijdens de 
groepsinformatieavonden veel ouders al even mogen 
ontmoeten. Fijn dat dit mogelijk was.  
 

Inmiddels zijn we 7 weken onderweg en wil ik u een beetje laten meekijken met wat ik de 
afgelopen periode met veel plezier heb mogen doen. Zo heb ik samen met de 



onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuner alle extra zorg ingepland. Waardoor we na 
de opstartdagen de extra hulp en ondersteuning snel op konden starten. Ook heb ik met alle 
leerkrachten een zorgoverleg gehad. In dit zorgoverleg delen de leerkrachten hun eerste 
indrukken van de klas en bespreken zij leerlingen met mij. Ik ben al in diverse klassen op 
bezoek geweest. Op die manier proef ik de sfeer in de groepen en leer ik de leerlingen 
kennen. Daarnaast ben ik bij diverse overleggen met ouders aangesloten.  
 
Weet dat u bij mij altijd welkom bent met een (hulp)vraag, luisterend oor of gewoon een 
praatje. 
 
Groet 
Hanneke 

 
 
Uitdagende projectgroepen voor leerlingen die meer 
aankunnen  
 

In de Liemers zijn de afgelopen periode 17 innovatieve 
onderwijsprojecten ontwikkeld. Deze onderwijsprojecten zijn 
bedacht vanuit de doorgaande lijn PO-VO en opgehangen aan het 
Liemers Lijstje. Het lijstje waarbij de onderwijsprofessionals uit 
deze regio een belofte doen naar alle kinderen. Eén van de beloften van het Liemers Lijstje 
is kinderen een uitdagende leeromgeving bieden. Voor onze school betekent dit onder 
andere dat in samenwerking met het Candea College na de herfstvakantie een docent 
gespecialiseerd in meer- en hoogbegaafdheid op de donderdagochtend op ons IKC 
werkzaam zal zijn. Nienke Doorn zal met enkele leerlingen uit groep 7 en 8 projectmatig aan 
het werk gaat. 
Daarom stelt zij zich hier aan u voor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook voor de groepen 4-5-6 zal er na de herfstvakantie gestart worden met een projectgroep 
voor een groep leerlingen die meer aankunnen. Zij worden begeleid door Elles van Viegen, 
leerkracht groep Pelikaan. Dit zal op de woensdagochtend plaatsvinden. 

 
 
Ouders in het IKC  
 

We hadden graag na de herfstvakantie een volgende stap willen maken in het openstellen 
van ons IKC en ouders weer vaker kunnen verwelkomen in ons IKC bij bijvoorbeeld het 
brengen van hun kinderen. Met het IKC-team en met de IKC-ouderraad waren hier al 
afspraken over gemaakt. Helaas heeft het aantal oplopende coronabesmettingen, niet alleen 



in Nederland maar ook binnen De Hoge Hoeve, ons doen besluiten deze volgende stap uit te 
stellen. De afgelopen week konden een aantal kinderen niet naar school of de opvang omdat 
ze in thuisquarantaine zitten of zelf corona hebben. Gelukkig heeft dit tot dusverre weinig 
gevolgen voor de andere kinderen in de groepen. Ouders van de groepen die het betreft zijn 
hierover geinformeerd. Omdat we het risico willen beperken dat een groter aantal kinderen 
weer onderwijs gaat missen en ouders oplossingen moeten zoeken om hun kinderen thuis 
op te vangen, blijven de huidge 
afspraken gelden. Bij meer kleine 
activiteiten zoals oudergesprekken, 
WO-presentaties en 
spelletjesochtenden blijven ouders 
welkom. Uiteraard zullen we de 
ontwikkelingen goed blijven volgen 
en hopen we toch z.s.m. een 
volgende stap te kunnen zetten.  
 
Er is wel een nieuwe beslisboom (zie bijlage bij deze Nieuwsbrief). 

 
 

 
MR-leden 
 

Ninke Wiersema 
Ik ben Ninke Wiersema (38) en woon samen met Jasper Wiersema in Westervoort. Op het 
IKC zit onze jongste dochter in groep 7 bij de Zilvermeeuw. Onze andere 2 dochters zitten al 
op het voortgezet onderwijs en hebben een goede basis op het IKC ontwikkeld.  Ik ben 
werkzaam bij Karakter en GGnet als Systeemtherapeutisch werker van het jeugdFACT team 
waarbij ik kinderen en jeugd met een psychiatrische stoornis en hun ouders ondersteun bij 
hulpvragen thuis, op school of in de samenleving. Dit werk doe ik met veel betrokkenheid en 
plezier. Ik ben lid van de oudergeleiding van de MR, dit omdat ik het belangrijk vind dat 
ouders meedenken, meebewegen en meedoen op een belangrijke plek van hun kinderen, de 
school. Vanuit mijn visie is het wenselijk dat de MR meer zichtbaarheid krijgt en ouders hierin 
een aanvulling kunnen zijn voor school, leerkrachten, ouders en leerlingen. Tevens ben ik 
actief als voorzitter van de AC en neem ik deel aan de GMR. Ik wil jullie uitnodigen om als 
ervaringsdeskundige van je kind altijd te blijven aangeven wat je bezighoud m.b.t. het 
ontdekkend leren van je kind binnen het IKC. 
 
Bionda van Zomeren 
Mijn naam is Bionda van Zomeren (48) ik woon samen met Simon in Westervoort, en wij 
hebben 2 kinderen op het IKC, Gianluca (8) in groep 6 (Albatros) en Damiano (7) in groep 5 
(Bosuil). In september 2021 heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben ik begonnen als 
assistent bewindvoerder. Naast mijn werk ben ik ook als vrijwilliger actief als 
schuldhulpmaatje, ik help hier mensen met financiële problemen. Vaak is het op orde 
brengen van de administratie en overzicht bieden al genoeg om weer zelf verder te kunnen. 
Mocht u hulp nodig hebben meld je dan aan bij schuldhulpmaatje Duiven-Westervoort er 
staan vele vrijwilligers klaar om u op weg te helpen. Italië is ons tweede thuis, wij zijn elke 



keer weer op zoek naar nieuwe plekken en die zijn er nog genoeg te vinden. Ik vind het 
belangrijk dat de MR een meer open karakter krijgt waarbij iedereen zijn of haar input kan en 
wil geven. Laten we samen zorg dragen voor een veilig, leuk en leerzaam IKC! 
 
Paul van Viegen 
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Paul van Viegen (34) en ik ben de trotse vader van 
twee meiden bij de Lepelaars (groep 4) en de Kwikstaarten (groep 1) bij ons op school. 
Naast mijn werk als docent bij een inspiratielab voor jongeren op het gebied van wetenschap 
en technologie, houd ik mij als onderwijskundige bezig met de inzet van technologie voor het 
leren van de leerling en zoek ik naar mogelijkheden om het onderwijs beter aan te laten 
sluiten bij de maatschappij van nu en de toekomst. Hierdoor heb ik expertise in het aanleren 
van zogenaamde 21ste -eeuwse vaardigheden bij leerlingen, de inzet van technologie in het 
onderwijs (zodat het meerwaarde heeft), leerdoel denken, onderwijs op maat en het 
stimuleren van het hogere-orde denken bij leerlingen. Als vader zet ik deze kennis graag in 
voor de school van mijn en uw kinderen. Hierbij wil ik steeds kritisch –maar positief– het 
beleid van de school onder de loep nemen, advies geven en als sparringpartner dienen voor 
de school en namens u als ouder. 
 
Anja Klein Gunnewiek  
Ik ben Anja Klein Gunnewiek en de moeder van Siem uit groep 5 (Bosuil), Merle uit groep 3 
(Pelikaan) en Job uit groep 1/2 (kwikstaart). Na drie jaar in de oudercommissie van 
zonnekinderen te hebben gezeten ben ik nu de secretaris (notulist) van deze IKC raad op de 
Hoge Hoeve. Ik ben ook actief in de activiteiten commissie van de school, vind het erg leuk 
om mee te helpen en te denken in de vieringen op school. 
 
Personeelsgeleding MR 
Naast alle ouders in de MR, zitten er ook leerkrachten in de MR. Dat zijn: Sandra Legierse 
(IJsvogel), Yvonne Gerritsen (leerkrachtondersteuner), Peter Lefèvre (Lijster) en Bob van 
Gulik (Albatros). Wij vertegenwoordigen het personeel. We koppelen dingen die spelen in het 
team terug naar de MR en zaken die besproken zijn in de MR worden weer teruggebracht 
naar het team. 

 
 
Vacature Oudercommissie kinderopvang (OC) 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die 
plaats willen nemen in de oudercommissie van de 
kinderopvang. Ongeveer 6 keer per jaar is er een 
vergadering van de IKC-raad waarin ook de IKC-
directeur en de MR plaatsnemen.  
In deze vergadering van de IKC-raad worden zaken 
besproken over de kinderopvang en de BSO van 
IKC De Hoge Hoeve. Je kunt hierbij denken aan 
meer speelaanbod voor bepaalde leeftijden, wijze 
van halen en brengen en alle zaken die niet 
centraal geregeld worden voor alle vestigingen van 
Zonnekinderen. 
Voor alle centrale zaken is er een Centrale Ouder Commissie, COC. Hier worden zaken 
besproken als bijvoorbeeld het vaststellen van het uurtarief. 
Heb je kinderen op het kinderdagverblijf, de peutergroep, VSO of BSO en lijkt het je leuk om 
hierin mee te denken, laat het ons dan even weten door een mailtje te sturen naar 
mr@dehogehoeve.nl. Ook als je nog behoefte hebt aan aanvullende informatie over de 
inhoud van de functies kun je dit mailadres gebruiken.  
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Vacatures Medezeggenschapsraad (MR) 
 

Binnen de Medezeggenschapsraad zijn er 
een aantal vacatures ontstaan. Gerda heeft 
afscheid genomen als ouderlid en Sandra 
als voorzitter, wij willen hen beiden 
bedanken voor de inzet van de afgelopen 
jaren.  
Dit alles maakt dat we op zoek zijn naar een 
ouder die zitting wil nemen in de MR en een 
ouder die voorzitter wil worden.  
 

Wat houdt het in om als ouder vertegenwoordigd te zijn in de MR? 
Als MR-lid ben je actief betrokken bij het meedenken over beleidsmatige zaken en kun je op 
een positieve manier invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gevraagd en ongevraagd 
advies te geven.  
Dit doe je door voorstellen van het bestuur/de directie te beoordelen en gebruik te maken 
van je advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.  
Gemiddeld wordt er 6 keer per schooljaar vergaderd. Een week voor de vergadering ontvang 
je de agenda met bijbehorende stukken. Er wordt van je verwacht dat je de stukken 
doorneemt voor de vergadering zodat je voorbereid kan meepraten. Daarnaast wordt het ook 
erg gewaardeerd wanneer je zelf onderwerpen inbrengt/vragen stelt. Dit kan zijn omdat je 
signalen opvangt van ouders of dat je in de media of op specifieke websites iets leest.  
 
Wat houdt het in om voorzitter te zijn? 
Van de voorzitter wordt verwacht dat hij/ zij de agenda opstelt in samenspraak met de 
directeur. Voor elke vergadering zijn er vaste items die besproken worden zoals 
mededelingen en actualiteiten uit het kernteam, teamoverleg, ouderraad en GMR. Er is ook 
een planning welke onderwerpen op welke momenten in het jaar besproken dienen te 
worden b.v. de formatie, de vakantieplanning etc. En dan zijn er natuurlijk de specifieke 
onderwerpen die we blijven volgen om vinger aan de pols te houden b.v.: tropenrooster, 
binnenklimaat, vacatures etc. 
Mocht je na het lezen van bovenstaande interesse hebben om voorzitter of MR-lid te worden, 
laat het ons even weten door vóór 12 november 2021, een mailtje te sturen naar 
mr@dehogehoeve.nl. Ook als je nog behoefte hebt aan aanvullende informatie over de 
inhoud van de functies kun je dit mailadres gebruiken.  

 
We wensen iedereen een fijne, gezellige herfstvakantie, 
IKC-team De Hoge Hoeve 
Riet Mous 
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