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NIEUWS VAN HET IKC
IKC fotograaf
Op maandag 21 oktober komt de schoolfotograaf op ons IKC. Haar naam is Erika Derksen en zal de
hele week op school aanwezig zijn. Zodra de foto’s klaar zijn krijgt u een inlogcode zodat u de foto’s
via een beveiligde verbinding kunt bekijken en bestellen. De financiële afwikkeling en bestelling
verloopt tussen ouders en fotograaf. Vanzelfsprekend is alle privacy gewaarborgd.
De planning voor deze week ziet er als volgt uit:
DAGDEEL

OCHTEND

maandag
1/2a Kolibrie

dinsdag
1/2b Kwikstaart

woensdag
1/2c IJsvogels

Roodborst
Waterhoen
Pimpelmees

Meerkoet
Roodborst
Waterhoen
Pimpelmees

Roodborst
Waterhoen
4a Lepelaar
4b Lijster

3a Ooievaar
3b Pelikaan

5 Leeuwerik
6a/7a
Zilvermeeuw

donderdag
1/2d
Nachtegaal
Meerkoet
Roodborst
6b Bosuil
7b Albatros

vrijdag
Waterhoen
Pimpelmees
Roodborst
BROER/ZUS FOTO’S
BROER/ZUS FOTO’S
BROER/ZUS FOTO’S

8a Zeearend
8b Torenvalk

BROER/ZUS FOTO’S
BROER/ZUS FOTO’S

Waterhoen

BROER/ZUS FOTO’S

Middagpauze
MIDDAG

Attentie:
Op vrijdag 25 oktober zullen vanaf 10:00 uur de broer/zus foto’s plaatsvinden. U hoeft zich hier niet
voor in te schrijven. Uw kind heeft dus (als het broers en/of zussen heeft) twee momenten dat zij op de
foto gaan die week.
De broer/zus foto’s bij de Roodborst, Pimpelmees en Waterhoen worden op de dagen zelf genomen
wanneer deze groepen aan de beurt zijn.

NIEUWS VAN DE PIMPELMEES
Ik wil me als nieuwe stagiaire graag even voorstellen aan jullie. Mijn
naam is Jamina Ouchene en ik studeer Pedagogiek aan de
Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ik kom een tijdje meelopen bij de
Pimpelmees op de donderdag middag en vrijdag ochtend bij
Bianca Blom.
Als u kennis met mij wilt maken of vragen heeft, dan sta ik er natuurlijk
open voor om jullie te ontmoeten en jullie vragen te beantwoorden.
Ik heb er ontzettend veel zin in!
Groetjes, Jamina!

NIEUWS VAN DE MEERKOET
Inclusief onderwijs
We willen jullie even laten mee genieten van onze momenten
tijdens inclusief onderwijs. Inclusief onderwijs wil zeggen dat
iedereen er bij hoort en dat, wanneer kinderen extra
ondersteuning nodig hebben, de expertise zoveel mogelijk
naar het IKC komt in plaats van andersom. De school van ons
IKC is één van de drie pilotscholen “inclusief onderwijs”
binnen het Samenwerkingsverband in de Liemers.
In het kader van deze pilot doen we nu veel meer samen. We
ondernemen met kinderen van de Pimpelmees, Waterhoen,
Roodborst en de kleutergroepen allerlei activiteiten.
Zo is er bijvoorbeeld op donderdag altijd een vast moment dat
we samen muziek maken met Marit Eijkelkamp van Zozijn.
Ook komen er kinderen naar onze groep om samen allerlei
dingen te ervaren. Indien mogelijk draaien kinderen van de
Meerkoet een aantal momenten in de week mee in de
kleutergroep. Maar ook gaan kinderen van ons spelen bij de
Waterhoen of Pimpelmees. Het is altijd erg gezellig en we
vinden het leuk om samen alles te ervaren. Op de foto
kunnen jullie zien wat we onder andere doen.
Groetjes van de Meerkoet

Integraal werken op IKC de Hoge Hoeve
Integraal werken is één van onze peilers van ons IKC. Jongere en oudere kinderen werken samen of
ondernemen gezamenlijk activiteiten. We kennen één pedagogisch klimaat en hebben doorgaande
ontwikkelingslijnen van 0-12 jaar. Vieringen en festiviteiten doen we met elkaar. We werken met
dezelfde thema’s. Zo zijn er veel voorbeelden te noemen. Hieronder twee foto’s die het integraal
werken treffend illustreren. Op de ene foto leest een leerling uit groep 8 voor aan twee peuters. Op de
andere foto zijn kinderen van peutergroep de Waterhoen en kinderen van de kleutergroep Nachtegaal
samen een activiteit aan het voorbereiden in het kader van de kinderboekenweek.

NIEUWS VAN DE BSO
Er is weer genoeg te doen deze herfstvakantie!
Het is alweer herfstvakantie! Wij hebben er weer zin in, want we hebben weer leuke activiteiten voor
jullie op de planning staan. Wil je wel eens terug in de tijd gaan? Dat kan op maandag 14 oktober
tijdens de Cultuurdag. Onze cultuurcoaches nemen je dan mee naar de prehistorie. Je doet mee aan
coole opgravingen, maakt te gekke muurschilderingen en je kunt jezelf verkleden als oermens.
Ga je liever op avontuur in de natuur? Ook daarvoor hebben onze natuur- & avontuurcoach een te gek
programma bedacht. Speel op woensdag 16 oktober de Nature Games in het bos. Het belooft een
gezellige dag te worden met uitdagende activiteiten, quizvragen en opdrachten.
Is sport helemaal jouw ding, dan wil je de Sportdag op donderdag 17 oktober niet missen! Met
sportcoaches ga je mee op jouw eigen Expeditie Robinson. Bewegen to the max! Met leuke,
uitdagende en stoere oefeningen. Zien we je op deze dagen?
Doe gratis mee met de strippenkaart! Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis
meedoen met onze strippenkaart. Deze kun je afhalen op de BSO

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Wereldoriëntatie en presentaties
Eén van onze pijlers op IKC De Hoge Hoeve is wereldoriëntatie (WO). Dit is zichtbaar in ons hele IKC.
Op het peuterplein en kleuterplein is er altijd een spelhoek waar de echte wereld wordt (na) gespeeld,
zoals nu de fietsenwinkel. Al doende leren kinderen over de wereld om hen heen. In groep 3 sluit het
leren lezen aan bij een wereldoriënterend thema, bijvoorbeeld over bomen of over vervoer. In de
groepen 4 tot en met 8 werken we met Leskracht, een methodiek voor WO. Vaak wordt er een
excursie aan het WO-thema verbonden of worden er mensen uitgenodigd die iets kunnen vertellen en
laten zien. Bij het laatste thema “vervoer” zijn er een vrachtwagen, een motor met zijspan, een
politieauto en brandweerwagen op het IKC geweest. Door deze ervaringen zijn kinderen erg
betrokken bij een onderwerp.
Daarnaast geven kinderen in alle groepen een eigen WO-presentatie over een zelfgekozen
onderwerp. Dit begint dus al bij de kleuters! Kinderen kiezen een onderwerp die ze zelf interessant
vinden en waar ze graag aan anderen iets over willen vertellen, maar het kan ook een onderwerp zijn
waar ze zelf graag meer over willen weten. Voorbeelden hiervan zijn speelgoed, een huisdier, een
sport, een bepaald beroep of een dier uit een ander werelddeel Zo leer je niet alleen zelf veel over
een onderwerp, maar anderen leren ook veel van jou. Leren van elkaar!
Daarnaast leren kinderen al op een jonge leeftijd om te presenteren voor een groep. Daarbij zie je
veel verschillen tussen kinderen. De één vindt dit spannend en de ander doet het heel gemakkelijk. En
dat verschil mag er zijn; kinderen volgen hierbij hun eigen ontwikkeling. Elke kind doet hierbij
succeservaringen op. Na de presentatie mogen de kinderen uit de klas vragen stellen en tips en tops
geven. Zo leren kinderen goede vragen stellen en elkaar feedback geven. Jonge kinderen leren op
deze manier al het verschil tussen zelf iets vertellen en een vraag stellen.

In de hogere groepen stellen kinderen vooraf leer- en onderzoeksvragen op bij het maken van een
WO-presentatie. Door op zoek te gaan naar de antwoorden op die vragen, leren kinderen veel over
een onderwerp. Wij denken dat kinderen hierdoor veel belangrijke vaardigheden oefenen, zoals
luisteren, vertellen, doorvragen, informatie verwerven, samenvatten, structuur aanbrengen, mening
vormen, gebruik maken van geheugensteuntjes en werkelijke interesse tonen voor een ander. Kortom:
allemaal vaardigheden die je nodig hebt in je verdere leven!

Mogelijke staking en Nationaal Schoolontbijt op 6 november
Op 6 november is er een landelijke stakingsdag in het onderwijs. Vorige week hebben jullie per email
hierover een brief van ons ontvangen. Hierin kondigen wij aan dat ons schoolbestuur en onze school
de staking mogelijk gaat ondersteunen. We wachten eerst het overleg tussen de sociale partners en
minister Slob en premier Rutte op 16 oktober af. Direct na de herfstvakantie zullen we een besluit
nemen. Op 6 november wordt echter ook het Nationaal Schoolontbijt gehouden. Wanneer we gaan
staken zullen we het Nationaal Schoolontbijt doorschuiven naar 7 november.

Project Rijn IJssel College
De afdeling Zorg en Welzijn van het Rijn IJssel College en ons IKC werken nauw samen. Gedurende
het schooljaar lopen een aantal studenten van de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk niveau 4
(SPW) stage in ons IKC. Deze opleiding leidt studenten op tot onderwijsassistent of pedagogisch
medewerker.
Begin oktober is voor de tweede keer het “project Rijn IJssel College” van start gegaan, zoals we dit
inmiddels in de volksmond noemen. De opleiding SPW kent een beroepsvoorbereidende periode van
een aantal maanden, waarin veelal jonge studenten (16 /17 jaar) vooral naar school gaan. Om
studenten veel eerder kennis te laten maken met de beroepspraktijk komt er elke maandag tot aan de
kerstvakantie een lesgroep van 28 studenten naar ons IKC. Zij draaien in deze periode dan in twee
groepen mee van de school, kinderopvang of BSO.
Een uniek project; zinvol en leuk om te doen. Voor de studenten is het erg leerzaam. Zij ontdekken
welke beroepsattitude in ons IKC wordt gevraagd. Ze krijgen een goed beeld van het werkveld en
komen er vroegtijdig achter of zij wel of niet een goede opleidingskeuze hebben gemaakt.

Creon
We werken ook veel samen met Creon (Jongerenwerk Westervoort). Een geweldige groep collega’s
die ons ondersteunt bij tal van bewegingsactiviteiten. Zo verzorgen zij onder onze supervisie de
gymlessen van groep 3 t/m 8. Ze zijn regelmatig met de speelmobiel te zien op ons schoolplein. Creon
is voor ons actief tijdens de koningsspelen, sportdag en IKC-jaarafsluitingsdagen. Tijdens de
opstartdagen (schoolkamp) in september was er telkens ook een medewerker of stagiaire van Creon
dag en nacht aanwezig. Super! Creon is ook nauw betrokken bij ons project “Gezonde school”. Wat
dat precies inhoudt, daarover in één van komende nieuwsbrieven meer …….

Belangrijke data school
21 t/m 25 oktober
21 t/m 25 oktober
4 november
6 november
13 november
25 november
26 november
2 december
5 december

: Hoofdluiscontrole
: IKC fotograaf
: Spelletjesmiddag kleutergroepen
: Nationaal schoolontbijt (indien er gestaakt wordt dan 7 november)
: Studiedag (kinderen zijn dan vrij)
: Surpriseavond groepen 1 t/m 4
: Pietenmiddag groepen 1 t/m 4
: Spelletjesmiddag kleutergroepen
: Sinterklaas

Namens het IKC team
Wim Oosterman

