
           
 
Beste ouders en verzorgers,   
 
Herfstvakantie! Voor de meesten van ons staat de herfstvakantie voor de deur. Voor de kinderen op 
de peuterspeelzaal en de basisschool een welverdiende periode van ontspanning en thuis zijn. Even 
niet naar de peuterspeelzaal of naar school ……., alhoewel het daar ook heel leuk is! Want dat 
hebben we duidelijk gemerkt vanaf de start van dit schooljaar. Vrijwel alle kinderen hebben het in 
ons IKC reuze naar hun zin.  
 
Niet alle ouders zijn volgende week vrij. Voor hen gaat het werken gewoon door. Daarom zijn de 
kinderdagopvang en de BSO open, zoals altijd tijdens vakanties. Ouders kunnen dan met een gerust 
gevoel werken, terwijl kinderen een leuk programma wordt aangeboden. De dagbehandelingsgroep 
van Zozijn is volgende week op de normale tijden geopend, want ook hier geldt dat de kinderen de 
begeleiding blijven krijgen die zij nodig hebben.  
 
Voor de medewerkers van de basisschool is het eveneens geen volledige vakantieweek. Vrijdag de 
23ste vindt de verhuizing plaats van de inventaris van de locatie Uitterweert naar de locatie De Hoge 
Hoeve. In de herfstvakantie gaan we de lokalen van de groepen 5 t/m 8 inrichten, zodat zij na de 
herfstvakantie kunnen doorstarten. En … dan zijn alle kinderen en collega’s weer verenigd op één 
locatie!  
 
De verbouwing van ons gebouw nadert dus zijn einde. De meeste overlast, onrust en rommel is dan 
voorbij. Wat resteert is dat de komende twee maanden alle lokalen en gemeenschappelijke ruimten 
worden geschilderd in lichte, frisse kleuren. Daar knapt het gebouw echt van op en zodoende gaat er 
uniformiteit en een fraai geheel ontstaan!  
 
Naar ons idee kunnen we de eerste periode van dit schooljaar (herfstvakantie) met een goed gevoel 
afsluiten. Wat is er hard gewerkt en wat is er veel gedaan! Het is geen sinecure om tijdens een 
verbouwing te starten met twee fuserende scholen en het integraal invoegen van de kinderopvang, 
de peuterspeelzaal en de dagbehandelingsgroep. En dan al die praktische vragen op tijd zien te 
beantwoorden. Petje af voor mijn collega’s die op een goede manier “de winkel open houden tijdens 
de verbouwing”!  
 
Maar dat geldt ook voor de ouders en kinderen. We hebben gezien dat de vrijwel de meesten van 
jullie zich makkelijk voegen in de nieuwe situatie. De kinderen nog wel het makkelijkst. Maar voor 
een klein aantal ouders is het wennen gebleken. Gelukkig zoeken jullie ons op om hierover in gesprek 
te gaan. En….  dat blijft mijn uitnodiging ….. wil je iets kwijt over de gang van zaken in ons IKC,  neem 
met ons contact op; we komen er vaak uit! 
 
Tot slot. We zien in het hele IKC dat veel ouders op allerlei manieren bij ons IKC actief betrokken zijn. 
Daarvoor heel veel waardering en hartstikke bedankt!  
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NIEUWS VAN DE DAGBEHANDELINGSGROEP 
 
Met Vera, pedagogisch ondersteuner van de dagbehandelingsgroep, heb ik afgesproken dat zij elke 
twee weken een impressie geeft van wat er gebeurt op de dagbehandelingsgroep. Hartstikke goed 
Vera! Elke twee weken bouwen we zodoende een beeld op van wat hier gebeurt. 
 
Sensopathisch werken 
Iedere ochtend doen we in groepjes verschillende activiteiten. Van snoezelen tot kleien en van 
knutselen tot samen muziek maken. Vandaag nemen we jullie mee naar de scheerschuim activiteit. 
Deze activiteit betekent voor veel kinderen van de groep een feestje!  
 
“Kliederen, voelen, tekenen en spelen, je kunt heel veel kanten op met scheerschuim!”  
 
 

 
 
 
Tijdens de activiteit zitten we aan tafel en krijgt iedereen een berg scheerschuim voor zich. Het is 
leuk om te zien hoe ieder kind anders reageert op het scheerschuim. De één kijkt er eerst naar en 
raakt het na een tijdje voorzichtig vinger-voor-vinger aan, terwijl de ander gelijk heerlijk met de 
handen er doorheen gaat. Wat zie ik? Wat voel ik? Wat ruik ik? Alle zintuigen worden geprikkeld 
tijdens de acitiviteit. De kinderen kiezen een voorwerp zoals een autootje, een popje of een plastic 
diertje waarmee ze in het scheerschuim spelen. Dit maakt het spel extra leuk. Naast het prikkelen 
van de zintuigen zijn de kinderen tegelijkertijd bezig met hun motoriek. Doordat ze voelen en 
tekenen met de vingertoppen of handen maken ze allerlei bewegingen.    
 
 

 
 
 
 “Soms vliegt het scheerschuim door de lucht!” 
 
 
 



NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL  
 
Voor de ouders van de basisschool volgen hieronder een hele trits mededelingen. Willen jullie hier 
aandachtig kennis van nemen?  
 
Nieuws van de ouderraad  
Maandag 2 november wordt er een algemene ouderavond van IKC De Hoge Hoeve georganiseerd. De 
avond start om 20.00 uur en daarvoor willen wij jullie allen uitnodigen. Tijdens deze avond zal de 
ouderraad/activiteitencommissie zichzelf voorstellen, uitleg geven over het komende schooljaar wat 
betreft de vieringen en ouderhulp. Verder zal de penningmeester een toelichting geven over de 
begroting 2016 en wat we gaan doen met jullie bijdrage voor onze kinderen het komende schooljaar.  
Marloes van Gaal zal toelichting geven over hoe wij op school omgaan met de allergieën van uw kind.  
We willen de avond afsluiten met een hapje en een drankje waarbij we informeel kennis kunnen 
maken met elkaar. Tot maandag 2 november en een fijne vakantie! 
Vriendelijke groet, Anouk, Carin, Claudia en Ninke 
 
Oudergesprekken 10 en 12 november  
Op 10 en 12 november aanstaande staan er in de jaarkalender oudergesprekken gepland. Dan 
bespreken we graag met jullie het welbevinden, de voortgang en de leerresultaten van jullie kind.  
Direct na de herfstvakantie liggen er intekenlijsten klaar, waarop je een voorkeurstijdstip kan 
aangeven. Voor ouders met meerdere kinderen op onze school gaan we dit zoveel als mogelijk in één 
lijn zetten.  
 
Groep 5 t/m 8 na de herfstvakantie  
Afgelopen donderdag zijn alle leerlingen van groep 5 t/m 8 vanuit de locatie Uitterweert wezen 
kijken op de locatie De Hoge Hoeve. Daar gaan jullie na de herfstvakantie weer naar toe. De reacties 
zijn zo leuk en vooral positief. Wat is dat toch een prachtig adaptievermogen van kinderen! De 
nieuwe lokalen vonden ze kleiner …. (en dat is ook zo), maar het gebouw veel ruimer. En dat is ook 
precies de bedoeling; we verleggen ons onderwijs meer naar de leerpleinen rondom de lokalen.  
 
Nog een keer; groep 5 t/m 8 na de herfstvakantie 
Om de verkeersstromen goed te leiden gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 voortaan naar binnen en 
naar buiten via de entree van het linker gedeelte van ons IKC.  Waar jullie maandag de 2de november 
moeten zijn, weten de kinderen prima te vertellen.  
 
Hoofdluiscontrole 
Maandag direct na de herfstvakantie willen we de jaarlijkse hoofdluiscontrole doen. Een werkgroep 
van ouders zal dit uitvoeren. De coördinatie hiervan ligt bij Janneke de Graaf, onze IB-er. Wanneer er 
hoofdluis bij één van de kinderen wordt geconstateerd, zal zij met de betreffende ouders contact 
opnemen voor een verwijzing of advies. Onze dringende vraag is om deze maandag na de 
herfstvakantie ’s ochtends vroeg de haren van de kinderen niet te verzorgen met gel of mooie 
vlechtjes en strikjes.  
 
Groep 5  
Zoals bekend is Peter de vaste leerkracht van groep 5, maar Peter is helaas tot nu toe beperkt 
inzetbaar geweest vanwege zijn nekhernia. Harry heeft een groot aantal dagdelen van groep 5 
begeleid en de groep samen met Manon en Peter weer op de goede rails gezet. Het gaat gelukkig 
steeds meer vooruit met Peter. Na de herfstvakantie zal Harry op maandag en dinsdag de groep 
begeleiden, Peter op woensdag en vrijdag, en Manon op donderdag. Zo werken we toe naar een 
stabiele situatie, waarbij Harry zich gaandeweg zal terugtrekken en Peter zijn (oorspronkelijke) plaats 
weer gelukkig kan innemen. We houden jullie op de hoogte.   
 



Ontruimingsoefeningen  
Veiligheid en ontruiming staan in geval van calamiteiten hoog op de agenda bij ons IKC. Op 12 
november aanstaande gaan we een ontruimingsoefening organiseren. Dat wordt de eerste in dit 
schooljaar. Van te voren lichten we kinderen en leerkrachten in. In het eerste kwartaal van 2016 gaan 
we de “echtheid” wat opvoeren. Dan houden we een ontruimingsoefening, waarover de 
leerkrachten wel, maar jullie en de kinderen niet op de hoogte worden gebracht. In het tweede 
kwartaal van 2016 organiseren we een “echte” ontruimingsoefening, waarvan alleen een enkele 
verantwoordelijke binnen het IKC weet heeft. Zodoende werken we toe naar een realistische situatie, 
die hopelijk nooit nodig is. De oefeningen worden IKC-breed uitgevoerd. Ons IKC kent de nodige BHV-
ers, die zijn opgeleid om in geval van calamiteiten te kunnen handelen.  
 
Jaarkalender kijkochtend 5 november  
Op de jaarkalender staat vermeld dat er op 5 november een kijkochtend plaats zal vinden. Dit kan 
helaas niet doorgaan en wij willen dit doorschuiven naar medio januari volgend jaar. 
 
Gratis schoolfruit  
We hebben ons ingeschreven voor het landelijke project “gratis schoolfruit” en we hebben inmiddels 
hiervoor een toekenning gekregen. Na de herfstvakantie kunnen we hier direct mee beginnen. Het 
gratis schoolfruit wordt uitgereikt als “tussendoortje” in de ochtendpauze om 10.15 uur op 
woensdag, donderdag en vrijdag. Jullie hoeven de kinderen op deze dagen niet meer zelf fruit mee te 
geven. Op maandag en dinsdag dus wel. Het fruitproject kan een succes worden wanneer ouders 
willen helpen om het fruit schoon te maken en klein te snijden (maandag en dinsdag). Je kunt je 
opgeven bij Carin Ketelaar of de leerkracht van jou kind.  
 
Buitenterrein; “Speelhof  De Hoge Hoeve” 
Goed om te weten is dat we ook aandacht besteden aan het buitenterrein van ons IKC. Dit heeft de 
werktitel gekregen van “Speelhof De Hoge Hoeve”. Er is een enthousiaste werkgroep van ouders en 
medewerkers m.b.v. de Gelderse Sportfederatie actief aan het werk om van ons speelterrein een 
uitdagende en aantrekkelijke leer- en speelomgeving te maken. Een aantal uitgangspunten zijn 
natuurbeleving, uitdaging, ontdekken en ontmoeten.  Er is inmiddels een vlekkenplan ontworpen dat 
er prachtig uitziet. We gaan nu één en ander concretiseren naar een plan van aanpak en natuurlijk 
een financiële onderbouwing. Maar ….. daar gaan we niet op wachten. Misschien heb je het al 
gezien; op ons terrein grenzend aan de Heilweg zijn we inmiddels een voetbalkooi aan het realiseren!  
 
Lesvrije dagen 28 en 29 april 2016 
Mede naar aanleiding van een aantal vragen van ouders hebben we besloten om op 28 en 29 april 
2016 twee extra lesvrije dagen in te plannen. Dit staat niet in de jaarkalender vermeld. Dus attentie! 
Volgend jaar is de voorjaarsvakantie vroeg en de zomervakantie laat gepland. We hebben hier te 
maken met de richtlijnen van het ministerie van OC&W. De interval tussen beide vakanties en de 
geplande meivakantie (2 t/m 6 mei) is echter erg groot. Vandaar dat we hebben besloten om de 
meivakantie nu vanaf 27 april (koningsdag) t/m 6 mei te laten duren. Daar doen we met ons alleen 
voordeel mee!  
  

       
Namens het team van het IKC,  
Wim Oosterman 
Directeur IKC  
 


