
           
 
Het is pas drie weken na de zomervakantie en wat is er al veel gebeurd deze weken, zoals de 
opening van het IKC-jaar, Opstartdagen, kennismakingsgesprekken en excursies.  
Ook de komende weken staan er al weer veel activiteiten gepland. De laatste groepen 
hebben hun Opstartdagen, maandag is het de dag van Streetwise en begin oktober de 
school-informatieavonden, de kinderbeoekenweek en het schoolvoetbaltoernooi. Over de 
meeste activiteiten kun je in deze nieuwsbrief al meer lezen. 
 
In deze Nieuwsbrief:  

- Streetwise groep 1 t/m 8 
- Informatieavonden groep 1 t/m 8 
- Kinderboekenweek met ouderactiviteit 
- Studiedag 11 oktober: kinderen van school vrij 
- Het IKC-koor 

 
 
Maandag 26 september: Streetwise voor groep 1 t/m 8 
 

ANWB Streetwise komt op bezoek!!  

Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon 

zorgt vaak voor afleiding… Ook wij als IKC voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van 

de kinderen. Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op maandag 26 september naar 

ons IKC te komen.  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle 

leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen naar onze school en geven 

verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een 

rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een 

aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk nagebootst. 

De vier onderdelen zijn: 

• Voor groep 1 en 2: Toet toet 

 Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig 

oversteken, gebruik van de autogordel en een autostoeltje. 
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• Voor groep 3 en 4: Blik en klik 

 Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een 

fietshelm, de autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les. 

• Voor groep 5 en 6: Hallo auto 

 In en om een stille, elektrische ANWB-lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed 

van reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

• Voor groep 7 en 8: Trapvaardig 

 Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter 

voorbereiding op het fietsen naar de middelbare school.  

Wil je alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het 

filmpje op de site.  

http://www.anwb.nl/streetwise  

We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!! 
 
 
Informatieavonden groep 1 t/m 8  
 
Op dinsdag 4 oktober en donderdag 6 oktober zijn de 
groepsinformatieavonden voor de groepen 1 t/m 8. Naast 
informatie over de groep(en) van je kind(eren), is er ook 
informatie over de ouderraad, MR, Interne begeleiding en 
directie van ons IKC. 
Hieronder de tijden waarop de informatie is voor de 
diverse groepen. 
Kun je niet aanwezig zijn op deze avond? Geef het door aan de leerkracht van je kind. 
 Dinsdag 4 oktober:  

19.00-20.00 uur: groepen 1/2 
20.00-21.00 uur: groepen 3 en 4 
Donderdag 6 oktober: 
19.00-20.00 uur: groepen 5 en 6 
20.00-21.00 uur: groepen 7 en 8. 

 
 
Kinderboekenweek en tentoonstelling voor ouders 14 oktober 
 

Op woensdag 5 oktober start de kinderboekenweek met als thema 
Gi-ga-groen.  
 
Op vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een 
tentoonstelling voor ouders. 
Voor de groepen 1 t/m 4 is dit van 11.30 tot 12.00 uur. Voor de 
groepen 5 t/m 8 van 14.15-14.45 uur.  
 
 

 
 
 

http://www.anwb.nl/streetwise


Studiedag 11 oktober  
 
Op dinsdag 11 oktober is er een studiedag voor alle scholen die 
ondereel zijn van Innerwaard. Deze dag is de school van de Hoge 
Hoeve daarom gesloten en zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. 
Voor ouders die deze dag gebruik maken van de bso, vergeet je niet 
aan te melden als je de hele dag opvang nodig hebt. Of af te melden 
als je deze dag geen gebruik wilt maken van de bso. 
 
 

Het IKC-koor! 
 

 
 
 

• Zit je in groep 5,6,7 of 8? √         

• Hou je van zingen?√           

• Kun je op: donderdag tussen 15.00 en 15.45? √ 

 

Dan is het IKC-koor iets voor jou! 

 
Donderdag 29 september 15.00 is de 1e repetitie! 

Je kunt vanaf 14.45 terecht in het gymlokaal 

Info en aanmelden: j.damen@dehogehoeve.nl 
 
 
 

Fijn weekend! 
IKC-team De Hoge Hoeve 


