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NIEUWS VAN HET IKC
Buitenterrein IKC wordt opgeknapt
In ons IKC is sinds enkele maanden een tuinwerkgroep actief die zich bezig gaat houden met het
opknappen en onderhouden van het buitenterrein. Zaterdag 6 april werd er hard gewekt door een
aantal leerkrachten en ouders. Er zijn extra struiken gepland, zithoeken gemaakt en autobanden
ingegraven. Aan de voorzijde van het terrein is een schaakbord geschilderd en zijn er vier vakken met
verschillende kleuren gemaakt, zodat elke kleutergroep een vaste plek heeft waar de ouders hun
kinderen kunnen ophalen aan het einde van de schooldag. In de toekomst zullen er nog meer
speelelementen worden aangebracht. Beste mensen van de tuinploeg, hartstikke bedankt!
Goed nieuws is ook dat we geld hebben kunnen vrijmaken om de twee speelheuvels te herstellen.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de meivakantie door een professioneel bedrijf.

NIEUWS VAN DE MEERKOET
Themaweek over duurzaamheid
Bij groep Meerkoet zijn we de afgelopen weken ook druk bezig geweest met het thema
“duurzaamheid”. We hebben meegedaan met de kunstlessen. Er kwam een echte kunstenares om
ons te helpen om een duurzaam kunstwerk te maken. We hebben van wol een schilderij gemaakt. We
vonden het heel leuk en gezellig om dit te doen. En wat zijn de schilderijen mooi geworden!
Daarnaast hebben we onze wekelijkse kookactiviteit ook gericht op
de duurzaamheid. We hebben van oud brood lekkere “wentelteefmuffins” gemaakt. Het oude brood mochten we in kleine stukjes
maken en dat dan roeren door de melk. Dat was erg leuk om te doen
en het was ook nog eens erg lekker. We konden ook de buren nog
trakteren want er was genoeg.
Van het harde werken wordt je best moe dus konden we even lekker
een filmpje kijken. We hebben samen naar het filmpje van
Koekeloere gekeken. Het heette “dat kan minder”. Dus ook Moffel en
Piertje doen aan duurzaamheid!! Grappig toch?
Op vrijdag 29 maart was er buiten op het grote plein met heel IKC de
afsluiting van het thema. Wij waren er ook gezellig bij. We vonden
het best wel een beetje spannend maar ook leuk om erbij te zijn. We
hebben samen gedanst op het energielied van “kinderen voor
kinderen”. Die dans hadden we al op de groep geoefend dus we
konden lekker meedoen!
Groetjes groep Meerkoet

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
De Grote Rekendag 2019
Wat hebben we gerekend op woensdag 3 april! Na de gezamenlijke opening van de rekendag ging
iedereen in de eigen groep aan het werk.
Bij veel activiteiten in groep 1 en 2 vormden dieren en knuffels een referentiemaat. In kringactiviteiten,
met een circuit, activiteiten in de speelzaal en een
ontwerpactiviteit maakten ze kennis met verschillende
situaties waarin verhoudingen voorkomen. Ze ontdekten
daarbij onder meer dat iemands lengte- en breedtematen
gevolgen hebben voor voorwerpen die diegene kan
gebruiken. De voeten van de juf of meester passen
bijvoorbeeld niet in de schoenen van de kinderen.
In groep 3 en 4 gingen de kinderen aan de slag met het
verhaal van M. Dat is een leeftijdsgenoot die veel kleiner
is dan zijzelf. Door M te tekenen, worden de kinderen
zich bewust van de verhoudingen in het lichaam.
Daarnaast leerden ze om voorwerpen op een passende
schaal te vergroten of te verkleinen door zichzelf als referentiemaat te gebruiken.
In groep 5 en 6 maakten
de kinderen kennis met de
Grote RekenReus die in
een wereld leeft waar alles
drie keer zo groot is. Ze
maakten dagelijkse
voorwerpen uit de wereld
van de reus en worden
zich zo bewust van de werking van een vergrotingsfactor
op lengte, inhoud en oppervlakte, namelijk het lineair,
kwadratisch en kubisch vergroten.
In groep 7 en 8 werkten de kinderen op drie manieren met verhoudingen. Zo
leerden zij vanuit afbeeldingen de gebruikte schaal te achterhalen. Hierbij vormt
de mens een belangrijke referentie. De kinderen ontdekten welk effect het lineair
vergroten heeft op de oppervlakte en de inhoud van voorwerpen.
In deze doordenking van het kwadratisch en kubisch vergroten wordt het volume
van blokken twee keer zo groot gemaakt, om aldus te ontdekken dat de lineaire
verhouding niet 1 staat tot 2 is.

Herdenking Operation Quick Anger
Ons IKC is dit jaar gevraagd het herdenkingsmonument aan de IJssel
(slachtoffers WO II uit Westervoort) te adopteren. Dat houdt in dat wij
op donderdag 11 april een spreker van de Historische Kring
Westervoort op bezoek kregen en wij daarna met een afvaardiging van
10 leerlingen uit groep 5 t/m 8 naar het monument zijn gegaan om deze
toonbaar te maken voor de herdenking op zaterdag 13 april. De
leerlingen hebben op dat moment geoefend met het hijsen en strijken
van de vlaggen van Nederland, Engeland en Canada. Dit hebben we
gedaan, omdat we op zaterdag 13 april (van 14.00 tot 14.30 uur) een
bijdrage leveren aan herdenking Operation Quick Anger. Dan wordt er
stilgestaan bij de gebeurtenis dat op 12 april 1945 de geallieerden bij
Westervoort de IJssel overstaken om Arnhem te bevrijden.

Even voorstellen ……
Ik ben Rick Vermeulen, ben 22 jaar en kom uit Duiven. Op dit
moment doe ik de opleiding pedagogisch medewerker kinderopvang
op het Rijn IJssel College in Arnhem. Mijn eerste stage loop ik in de
BSO die tot de zomervakantie zal gaan duren. Verder vind ik het
heel leuk om met kinderen te werken. Groeten, Rick Vermeulen

Vakantierooster 2019 - 2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie *

14-10-2019 t/m 18-10-2019
23-12-2019 t/m 03-01-2020

week 42 (advies OCW)
week 52 en 1

Voorjaar
(incl. Carnaval)
Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag
Meivakantie *
(incl. Koningsdag en
Bevrijdingsdag )
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie *

24-02-2020 t/m 28-02-2020

week 9 (advies OCW)

10-04-2020 en 13-04-2020

week 15 en 16

27-04-2020 t/m 08-05-2020

week 18 en 19 (27-04 t/m 02-05 is
voorgeschreven door OCW)

21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020

week 21
week 23
week 29 t/m 34

*) voorgeschreven door OCW

Woensdag 13 november 2019 is er een studiedag van Innerwaard. Onze school is dan gesloten. In
schooljaar 2019-2020 worden daarnaast nog 4 studiedagen gepland.

Belangrijke data
16 en 17 april
18 april
19 april
22 april t/m 3 mei
13 mei
15 mei

: Cito eindtoets groep 8
: Paasviering
: Goede Vrijdag; school gesloten
: Meivakantie
: Spelletjesmiddag groep 1-2
: Meester-juffendag

Namens het IKC-team,
Wim Oosterman

NB. Graag ook jullie aandacht voor onderstaande uitnodiging.

Sterk door taal!
Voor ouders met jonge kinderen
Op IKC de Hoge Hoeve start binnenkort een taalgroep voor anderstalige ouders. Vindt u het soms
moeilijk om te praten met de leerkracht van uw kind? Begrijpt u niet altijd wat de leerkracht u vertelt?
En wilt u graag oefenen met de Nederlands taal? Kom dan naar de taalgroep voor ouders.
Één keer in de week kunt u samen met ons en andere ouders oefenen met de Nederlandse taal. We
praten dan over onderwerpen waar u mee te maken heeft op school. De taalgroep wordt begeleid
door Elli Verhaaff. Zij is een medewerker van Mikado. Het is iedere dinsdagochtend van 8.30 uur tot
9.30 uur op de school van uw kind. U kunt gelijk naar ons toekomen als u uw kind naar het IKC heeft
gebracht.
De eerste bijeenkomst is op dinsdag 14 mei om 8.30 uur. Tot aan de zomervakantie zijn er 7
bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst staan wij bij de groepsruimte van uw kind. U kunt dan met
ons meelopen naar het lokaal van de taalgroep. Het is belangrijk om alle bijeenkomsten aanwezig te
zijn.
Iedere bijeenkomst praten we over een ander thema. Ook bespreken we wat er in de school
nieuwsbrief staat en in de Parro klassenapp:
Bijeenkomst 1:
Bijeenkomst 2:
Bijeenkomst 3:

Bijeenkomst 4:

Bijeenkomst 5:

Bijeenkomst 6:
Bijeenkomst 7:

Dinsdag 14 mei.
Kennismaken en uitleg Parro
Dinsdag 21 mei
Parro en nieuwsbrief. Wat staat er allemaal in de nieuwsbrief en waarom is
het belangrijk om deze te lezen?
Dinsdag 28 mei
Activiteiten op het IKC. Waarbij kan je als ouder helpen op het IKC en
waarom?
Dinsdag 4 juni
Voorlezen. Waarom is het belangrijk om voor te lezen? Hoe doe je dat
eigenlijk?
Dinsdag 11 juni
Eten en trakteren. Welke eetgewoonten hebben jullie thuis? Hoe is dat op het
IKC?
Dinsdag 18 juni
Het rapport. Wat staat er in een rapport? Hoe gaat een gesprek met de
leerkracht over het rapport van je kind?
Dinsdag 25 juni
Samen afsluiten. Wat hebben we de afgelopen weken allemaal gedaan? Wat
heb je geleerd? Hoe vond je de bijeenkomsten?

Tot 14 mei!
Vriendelijke groet,
Michelle van Dijk
m.v.dijk@mikado-welzijn.nl
Stichting Mikado
0316-250700

