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Project met het Kinderkunstmuseum Zevenaar
Afgelopen week heeft de kunstenaar Fred Knippen uit Westervoort in de groepen 3 twee kunstlessen
gegeven. Deze lessen zijn in het kader van een kunsteducatieproject dat het Kinderkunstmuseum
organiseert. Vanuit dit Kinderkunstmuseum kregen totaal zes scholen in de Liemers de mogelijkheid
om mee te doen aan dit nieuwe bijzondere kunstproject. Omdat voor ons kunst en creativiteit hoog in
het vaandel staan hebben we ons hiervoor aangemeld met kinderen van groep 3.
Tijdens dit project wordt Kunst en Ambacht met elkaar gecombineerd. In ons geval wordt er
samengewerkt met een fietsen- en een dierenwinkel in Zevenaar. De werkstukken van de kinderen
zullen daarom ook in de etalages van deze winkels in Zevenaar worden tentoongesteld. De
werkstukken van alle deelnemende scholen zijn te zien in de “Kinder Kunst KIJk route”.
Op zaterdagmiddag 19 januari om 13.00 uur wordt deze tentoonstelling geopend in het Kunstwerk!
Het Musiater, Bommerheufsestraat 62 in Zevenaar. De kinderen en ouders van groep 3, maar ook alle
andere ouders van ons IKC en overige belangstellenden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te
zijn. De toegang van deze opening is gratis maar om zeker te zijn van een plaats is het wenselijk om
een kaartje te reserveren op www.liemerskunstwerk.nl.
Na de opening kunnen jullie aan de hand van de routekaart deze “Kinder Kijk Kunst Route” lopen.
Jullie kunnen natuurlijk ook op een ander moment in de week na zaterdag 19 januari de kunstwerken
in de etalages bekijken.

Vanuit de medezeggenschapsraad…
De onderwerpen die de MR op maandag 12 november jongsleden heeft besproken zijn:
 IKC raad: welke modellen (van overleg) zijn er?
 Opfriscursus MR: mogelijk stichting breed georganiseerd.
 Duurzaamheid: verschillende mogelijkheden staan op de sharepoint van de stichting.
 Klimaatbeheersing: wordt 10 december besproken in de GMR.
 Mogelijke fusie met Montessori school “Groene Ring”.
 Financieel overzicht ouderraad is doorgenomen.
 Oktober telling: instroom kleuters verloopt voorspoedig.
 Arbo jaarplan: op 12 december is er een risico-inventarisatie en ontruimingsoefening.
 Concept IKC jaarplan: is besproken en goedgekeurd.
 Dyslexie boeken: ouderraad levert financiële bijdrage.
 Communicatie met ouders: geen reacties op het vorige stukje in de nieuwsbrief.
 Parro: ouders zijn enthousiast.
 Leskracht: de MR besluit geld beschikbaar te stellen voor Leskracht borden.
 Kinderen met allergie: ouderraad ondersteunt dit schooljaar niet meer aangezien er vanuit
betreffende ouders geen behoefte is.

Op maandag 14 januari om 19.30 uur is de eerstvolgende medezeggenschapsraad. U bent van harte
welkom om het eerste half uur aan de schuiven wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Graag van
tevoren even een berichtje sturen naar mr@dehogehoeve.nl.

Rectificatie flyer inloopochtend IKC de Hoge Hoeve
Vorige week is aan de kinderen een flyer meegegeven over een inloopochtend op het IKC op 23
januari. In deze flyer zijn helaas een aantal onduidelijkheden geslopen. De inloopochtend is namelijk
alleen bedoeld voor nieuwe ouders die zich oriënteren op kinderopvang. De inloopochtend is dus niet
bedoeld voor huidige ouders van onze basisschool. Ook wordt er niet in klaslokalen gekeken. De flyer
kan de suggestie wekken dat deze ouders een kijkje kunnen nemen in de groep. Ook dat is niet de
bedoeling.

Ouders gevraagd voor de tuinwerkgroep
We hebben een nieuwe werkgroep binnen ons IKC: De tuinwerkgroep. We willen graag met ouders en
leerkrachten brainstormen hoe we met ons buitenterrein (vooral de beplanting) omgaan. Heb je
"groene vingers" en wil je graag meedenken over de praktische uitvoering, dan ben je van harte
welkom op woensdagavond 6 februari om 19.30 uur in de hal. Koffie/thee en iets lekkers staan klaar.
Je kunt je opgeven bij Helmi, Yvonne of Fred.

Belangrijke data
14 januari
28 januari-1 februari
4 februari
11 februari
22 februari
25 en 27 februari
1 maart

: Spelletjesmiddag groepen 1/2
: Toetsweek eerste periode
: Spelletjesmiddag groepen 1/2
: Studiedag school (kinderen zijn vrij)
: Rapport/verslag mee
: 10 minutengesprekken
: Carnaval op het IKC

Namens het IKC-team,
Wim Oosterman
Directeur IKC de Hoge Hoeve

