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Nieuws van de Kinderopvang en BSO
BSO programma Kerstvakantie
Het is al weer bijna Kerstvakantie! Twee weken lang kun je terecht op de BSO, waar je weer allerlei
leuke dingen kunt doen. Daarnaast organiseren onze coaches weer twee leuke activiteiten die je niet
wil missen:
Vrijdag 28 december: Zonnekinderen Awards Gala
 Kom in je mooiste (gala) feestkleding!
 Je kunt je stem uitbrengen op de mooist geklede dame en heer.
 Natuurlijk is er een roze loper!
 Mix je eigen heerlijke cocktail.
 Test je filmkennis in een leuke filmquiz.
Donderdag 3 januari : You’ve got talent!
 Dansen, zingen, acteren, filmen, verslag geven, natuurweetjes, acrobatiek en nog veel meer
 Ontdek je talent tijdens deze 4-in-1 dag: natuur, sport, cultuur en multimedia in een!

Nieuws van de basisschool
Starttijd donderdagochtend 20 december na de kerstviering 19 december
Jullie hebben onlangs per mail een brief ontvangen over onze kerstviering. Woensdag 19 december
vieren we vanaf 17.45 uur (inloop) kerst. Om 18.00 uur is er voor de kinderen een voorstelling en
daarna in de eigen groep een kerstdiner. Ouders kunnen vanaf 19.00 uur weer terugkomen en onder
het genot van een hapje en drankje even bijpraten met elkaar. Vanaf 19.30 uur kunnen de kinderen uit
de groepen worden opgehaald.
Omdat het voor alle kinderen deze avond laat wordt, start de school de dag daarna op
donderdagochtend om 9.30 uur. Mocht dat voor jullie problemen geven met werktijden of andere
verplichtingen dan kunnen jullie gewoon bij ons terecht vanaf 8.15 uur.

Parro-app
Na de herfstvakantie zijn we gaan werken met de Parro-app. Een medium voor korte berichten per
groep. We hebben hier erg veel positieve reacties van ouders op gekregen. 99% van jullie is nu
aangesloten. In ons team hebben we de Parro-app geëvalueerd en ook wij zijn enthousiast. Het leidt
tot meer verbinding met elkaar over hetgeen in de klas gebeurt.
Vanuit onze evaluatie een paar mededelingen aan jullie:
- Ziekmeldingen ontvangen we liever niet op deze app, maar gewoon telefonisch;
- Leerkrachten lezen de Parro-berichten voor aanvang van en na schooltijd. Dan kunnen zij
reageren. Berichten tijdens schooltijd worden in principe niet gelezen, want dan richten we onze
aandacht op de kinderen. Dus voor urgente mededelingen tijdens schooltijd graag telefonisch
contact opnemen.

Nieuws van de ouderraad
In oktober hebben wij in de nieuwsbrief gevraagd welke ouders er gebruik willen maken van de
ondersteuning van de ouderraad m.b.t. de allergieën en vieringen. Er zijn geen vragen of reacties
geweest en daarmee in overleg met Wim geconstateerd dat ouders dit liever zelf willen regelen.
Daarom willen we jullie dan ook vragen om dit voorafgaande aan vieringen, festiviteiten, uitjes of de
themaweek zelf met de leerkracht te regelen, waardoor de verantwoordelijkheid hiervoor bij de juiste
personen ligt.
Met vriendelijke groet,
Ouderraad IKC de Hoge Hoeve

Nieuwe methodiek voor wereldoriëntatie
Leskracht: “Ons leren is ontdekken”
Wij willen kinderen graag voorbereiden op de toekomst. Daarvoor zijn vaardigheden nodig, de
zogenoemde 21st century skills, zoals probleemoplossend, creatief en innovatief denken, maar ook
nieuwsgierigheid en flexibiliteit, en vaardigheden op het gebied van samenwerking en communicatie.
We helpen ieder kind een stapje verder. Dit doen we door hen uit te dagen binnen een rijke speelleeromgeving. Een goed ingerichte omgeving nodigt uit tot activiteiten en moedigt kinderen aan actief
te zijn en initiatieven te nemen. Kinderen krijgen de ruimte om zelf dingen te ontdekken. “Ons leren is
ontdekken”, door te werken vanuit de nieuwsgierigheid van kinderen en ze zelf eigenaar te laten zijn
over hun leerproces, door leervragen te stellen, geven we hier vorm aan. Daarom hebben we gekozen
om te gaan werken met Leskracht; een methodiek voor wereldoriëntatie. Een van de pijlers die wij op
IKC de Hoge Hoeve heel belangrijk vinden.
Hoe werkt Leskracht?
Kinderen in de onderbouw werken met de Regenboogwereldkisten. De bovenbouw met de
Spectrumbox. Deze heeft u vast al wel zien staan op de leerpleinen. We werken vanuit een thema, die
aansluiten bij de kerndoelen waar we op school aan moeten werken. De Regenboogkist start met
materialen om de nieuwsgierigheid van kinderen op te wekken. De Spectrumbox begint met een
startgame. Daarna gaan kinderen een woordweb en een mindmap maken. Om te kijken wat ze al
weten en al de informatie te ordenen. Van daaruit ontstaan er vragen; dit zijn leervragen. Met deze
leervragen van de kinderen zelf gaan ze aan de slag door in de biebboxen informatie te zoeken of
misschien gaan ze wel in de echte wereld op zoek naar het antwoord. Dit werken ze uit op een manier
die ze zelf kiezen. Dit kan een kijkdoos zijn, een powerpoint, een interview… wat de kinderen willen.
Door hier samen aan te werken leer je gebruik te maken van elkaars talenten.
In de kleuterbouw wordt al gewerkt vanuit een thema met daarbij een spel hoek. We gaan proberen
om de doelen vanuit Leskracht hieraan te koppelen. Het zijn doelen vanuit de wereldoriëntatie, maar
ook een aanbod vanuit de woordenschat. Zo komt alles samen in een betekenisvol thema.
In december zijn we in alle groepen gestart met Leskracht, met het thema “Feest”. We begonnen
klein. Omdat deze manier van werken een andere houding van zowel kinderen als leerkrachten
vraagt. Wij hebben met het team al twee studiemomenten gehad om ons te verdiepen in Leskracht.
Nu dus de tijd om het voorzichtig te gaan uitproberen in de groep. Zo kunnen de kinderen oefenen
met de coöperatieve werkvormen (samenwerken), het maken van mindmap en het leren opstellen van
goede leervragen en zelf op onderzoek uit te gaan.
We hopen dat we het volgende thema, tijdens de IKC themaweek “groter” te kunnen aanpakken.
Dus kortom; “ons leren is ontdekken” krijgt handen en voeten met Leskracht, in een rijke
thematisch omgeving waar kinderen ruimte krijgen om eigen leervragen te onderzoeken.
Als u het interessant vindt om meer te lezen over leskracht, neem een kijkje op de site.
www.leskracht.nl

Belangrijke data
19 december
21 december
25 december t/m 4 januari
7 januari 2019

: kerstviering vanaf 17.45 uur
: alle kinderen vrij vanaf 12.00 uur
: kerstvakantie
: 1ste schooldag na de kerstvakantie

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

