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NIEUWS VAN HET IKC
Reminder: ouderpanelgesprekken 11 februari 2019
Even een reminder voor de ouders die a-select uitgenodigd zijn voor de eerste ronde
ouderpanelgesprekken. Deze bijeenkomst vindt aanstaande maandag 11 februari plaats. De opbouw
van de avond is als volgt:
1. Ouders van de groepen 1 t/m 4 en de kinderopvang: 19.30 – 20.30 uur;
2. Ouders van de groepen 5 t/m 8 en de BSO: 20.30 – 21.30 uur.
De tweede ronde ouderpanelgesprekken vindt op 12 maart plaats. Binnenkort ontvangen de ouders,
die hiervoor a-select gekozen zijn, een uitnodiging,

Carnaval op de “Dolle Hoeve”
Nog even en dan begint het Carnaval. Ook op IKC De Hoge Hoeve laten wij dit niet aan ons voorbij
gaan. Op vrijdag 1 maart vieren wij ons Carnavalsfeest. Ons IKC wordt dan omgedoopt tot “De Dolle
Hoeve”. We hebben ons eigen prinsenpaar, een Raad van 11, veel leuke optredens en een bezoek
van CV de Dolbotters. Genoeg ingrediënten voor een fantastisch leuke dag.
● Alle hulp is welkom en ook nodig. Vele handen maken immers licht werk. Wij zoeken hulp voor de
volgende activiteiten:
- Het versieren van het gebouw. Dit gebeurt op woensdagochtend 20 februari. De carnaval
werkgroep zal jullie om 8.30 uur ontvangen in de grote hal.
- Op de dag zelf, vrijdag 1 maart, hebben wij jullie hulp vanaf 8.30 uur hard nodig voor het klaarmaken en ronddelen van de traktaties en drinken in de kleine pauze. Kan je op deze dag aanwezig
zijn om te helpen, dan graag dit even laten weten aan Fred Jansen (f.jansen@dehogehoeve.nl).
- Na de viering wordt er om 12.00 uur gestart met het opruimen van de centrale ruimtes. Ook hier is
uw hulp van harte welkom. Alle versieringen kunnen op het grote podium worden gelegd.
● De normale lestijden gelden. De deur gaat om 8:15 uur open en om 8:30 uur beginnen wij met het
programma. De onderbouw is om 12:00 uur uit en de kinderen van de bovenbouw hebben een
programma tot 14:45 uur. Tijdens de ochtendpauze worden de kinderen getrakteerd op een hartige
versnapering en wat te drinken. De kinderen hoeven voor de kleine pauze dus niets mee te nemen.
● De kinderen mogen op deze dag verkleed komen. Mochten kinderen accessoires bij zich hebben,
dan is het misschien handig om deze te voorzien van de naam van het kind. De kinderen die in de
Raad van 11 plaats nemen, hebben andere kleding nodig. Zij krijgen hierover nog een brief mee
naar huis.
● Wij willen u verzoeken de kinderen geen confetti, serpentines, spuitserpentines of andere
versieringen mee te geven. Dit om te voorkomen dat het grootste gedeelte in de wijk terecht gaat
komen.
Mochten jullie verder nog vragen hebben over het Carnavalsfeest of de hulp die wij nodig hebben, dan
kan je terecht bij de commissieleden Yvonne (Lepelaar), Myrthe (Nachtegaal) en Fred (Zeearend).
Een driewerf Alaaf!!!
Team IKC De Hoge Hoeve

NIEUWS VAN DE GROEP MEERKOET
Hoi hoi, hier zijn we weer van groep Meerkoet!
We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met het thema winter! En wat was het leuk dat het
ook echt gesneeuwd heeft! We hebben onze activiteiten vooral gericht op het ervaren. Zo hebben we
bijvoorbeeld wat sneeuw in een grote bak geschept en naar binnen gehaald om samen in de groep
allemaal kleine sneeuwpopjes en sneeuwballen te maken! Dat was koud aan de handen maar wel
heel leuk om te doen! Natuurlijk zijn we ook nog met de slee naar buiten gegaan, lekker rond rijden
door de sneeuw!
Toen de sneeuw weg was hebben we nog met nepsneeuw mogen spelen. Dat was dan eigenlijk
yoghurt maar ook dat voelde erg fijn en we konden de hele tafel wit maken!!
Ook hebben we natuurlijk knutselwerkjes
gemaakt! We hebben bijvoorbeeld een
sneeuwpop gekleurd en geverfd. Maar
ook hebben we een “blaaszak” gemaakt.
Daarvoor moesten we eerst op zwart
papier allemaal sneeuw verven. En toen
dat in een plastic hoes gedaan was
mochten we er witte snippers in doen. De
juffen hebben het toen dichtgeplakt met
een rietje er tussen. Nu kunnen we er op
blazen en lijkt het net of het echt sneeuwt
( zie 1 van onze foto’s).
De winter is nog niet voorbij en misschien
krijgen we nog wel wat sneeuw ( dan
kunnen we er nog lekker mee spelen)
maar langzaam gaan we ons
voorbereiden op de carnaval! Daar
hebben we natuurlijk ook veel zin en al
allerlei leuke ideetjes voor om te doen!

NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG
Van buiten naar binnen!
Op het kinderdagverblijf bij de Roodborstjes hebben de kinderen, in plaats van buiten, binnen met de
sneeuw gespeeld! We hebben gevoeld, geproefd, sneeuwballen en sneeuwpoppen geprobeerd te
maken. Toen de sneeuw gesmolten was hebben we met witte verf op een zwart blaadje zelf sneeuw
en sneeuwpoppen gevingerverfd. Sneeuw is koud, nat en NIET leuk volgens een aantal kinderen!

Nationale voorleesdag op de Waterhoen
In het kader van de Nationale Voorleesdagen heeft Lilian Scholts van Kunstwerk de Bibliotheek
op maandag 29 januari j.l. de Waterhoen bezocht. De groep heeft een heus prentenboekavontuur
beleefd. Het verhaal “Harry zoekt een huis” was het onderwerp van een speels en vrolijk programma.
Aan de hand van dit leuke boek, dat ook Prentenboek van het jaar is geworden, waren de peuters
allemaal betrokken en luisterden ze aandachtig. Naar aanleiding van het verhaal speelden we een
combinatiespelletje en kregen de peuters allemaal een kleurplaat. Kortom een gezellige en leerzame
ochtend!

NIEUWS VAN DE BSO
Naar de kledingwinkel
Op de BSO hebben we net als in school het thema: de kledingwinkel. Er is nu een eigen
kledingwinkel! Deze is samen met de kinderen ingericht. Voor de kledingwinkel hebben ze ook zelf
geld gemaakt zodat de kinderen in hun eigen kledingwinkel kleding kunnen passen en betalen.
Ook hebben ze hun eigen kleding mogen ontwerpen en zijn we op bezoek geweest de Shoeby-winkel
in Duiven. Hier hebben de kinderen een kijkje achter de schermen genomen en kregen zij als
verassing een goody bag mee!

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Telefonische bereikbaarheid basisschool
De telefonische bereikbaarheid is niet optimaal. Door een technische storing waren we
onlangs twee dagen niet bereikbaar. Er is een “noodverband” aangelegd waardoor de school
wel goed, maar niet optimaal bereikbaar is. Dit noodverband kan wel voor verwarring zorgen.
Het werkt als volgt. Wanneer je ons algemene nummer belt (026-3111029), dan krijg je een
keuzemenu. Bijvoorbeeld: kies 1 voor de basisschool, kies 2 voor de kinderopvang etc. De
technische storing zit in de optie: kies 1 voor de basisschool. Die werkt niet. Het
noodverband houdt in, dat wanneer je voor deze optie kiest, er een automatische
doorschakeling plaats vindt naar optie 2: kies voor de kinderopvang.
Vervolgens krijg je weer twee opties: Kies 1 voor de groep en kies 2 voor de afdeling
relatiebeheer. Wanneer je de school wilt bereiken moet je kiezen voor optie 1: kies voor de
groep. Dan komt de telefoon ook binnen op school.
Het is wat ingewikkeld, maar zodoende zijn we in ieder geval telefonisch bereikbaar. De
verwachting is dat het probleem binnen nu en twee weken is opgelost.

Voorlezen in het kader van de Nationale Voorleesdagen 2019
Op maandag 28 januari hebben de kinderen uit de bovenbouwgroepen in het kader van de Nationale
Voorleesdagen voorgelezen aan de jonge kinderen. Hieronder een kleine impressie:

Over de Nationale voorleesdagen:
“Niets is zo leuk als voorgelezen worden. Maar het is ook belangrijk. Het prikkelt de fantasie,
ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters
zijn er De Nationale Voorleesdagen. Bekende Nederlanders lezen voor op crèches, kinderdagverblijf
en basisschool om zo te onderstrepen hoe belangrijk voorlezen is. En veel leraren en ouders doen
natuurlijk net zo goed mee. Van voorlezen worden kleintjes grote lezers.”

Themaweek: Duurzaamheid
De themaweek van 25 maart t/m 29 maart zal in het teken staan van DUURZAAMHEID. De twee
weken daarvoor zal het thema al aandacht krijgen bij de WO lessen. Ook zullen de mensen van “Slim
Opgewekt” al op onze school informatie geven over de werking van onze zonnepanelen op school en
een introductie verzorgen voor allerlei lessen en activiteiten in een heus “Wattsons –Lab”. Dit
“Wattsons-Lab” krijgt gedurende het thema een plek in onze hal.
In alle groepen zal kunstenaar Ilona Derksen twee kunstlessen verzorgen aan de hand van het thema
duurzaamheid. Bij de eerste kunstlessen staat het ontdekken, het onderzoeken en het proces
centraal. Bij de tweede les zal er meer naar een product worden toegewerkt. Er worden materialen
hergebruikt zoals kleding, textiel en kranten.
We gaan ook op excursie in deze themaweken. Hebben jullie zelf nog goed ideeën voor excursies
m.b.t het thema duurzaamheid, laat het ons dan weten. We zullen in deze periode vast een keer een
beroep doen op ouderhulp. De leerkrachten zullen dit in Parro aangeven.
Op vrijdagochtend 29 maart zal er een feestelijke afsluiting zijn van dit thema. Hier horen jullie nog
meer over! Dus wordt vervolgd….

10-minuten gesprekken
Op 22 februari krijgen de kinderen het verslag mee. In de week daarna vinden de
10-minutengesprekken plaats. De intekenlijsten liggen op de grote tafel in de hal. De 10minutengesprekken met de ouders van de groep Nachtegaal zijn 12 en 13 februari.

Belangrijke data
11 februari
11 februari
22 februari
25 – 28 februari
1 maart
4 – 8 maart
11 maart
12 maart
25 – 30 maart

: Studiedag (kinderen zijn vrij)
: Eerste ronde ouderpanelgesprekken
: Kinderen krijgen verslag mee
: 10-minutengesprekken
: Carnaval op het IKC
: Voorjaarsvakantie
: Studiedag (kinderen zijn vrij)
: Tweede ronde ouderpanelgesprekken
: IKC themaweek

Namens het IKC-team,
Wim Oosterman

