
           
 
NIEUWS VAN HET IKC 
 

Woensdag 7 november vieren we met het hele IKC  
het Nationaal Schoolontbijt 
 
Dit houdt in dat uw kind deze ochtend zonder ontbijt en in zijn of haar pyjama naar het IKC  mag 
komen. We willen voor dit ontbijt de groepen op dinsdag alvast gezellig inrichten. Zouden jullie daarom 
uiterlijk dinsdag 6 november jullie kind(eren) bord, bestek en een beker (voorzien met naam) mee 
willen geven naar school? Dit geldt alleen voor de leerlingen van groep1 t/m 8. 
 
Ook zijn we dit jaar weer uitgenodigd om bij de burgermeester op het gemeentehuis te komen 
ontbijten. In de groepen hebben de kinderen vragen bedacht die ze de burgermeester zouden willen 
stellen. Hier is per groep gezamenlijk één vraag van uitgezocht. Vanuit elke groep gaat er een leerling 
mee die deze vraag tijdens het ontbijt aan de burgermeester zal stellen. De kinderen gaan die 
ochtend, vanuit school met begeleiding, naar het gemeentehuis.  

                                                                                                                      
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 

Vanuit de medezeggenschapsraad… 
 
Op maandag 24 september 2018 is de eerste vergadering van dit schooljaar geweest. Marco 
Masselink heeft vorig schooljaar aangegeven weer als ouder te willen deelnemen aan de 
medezeggenschapsraad. Marco heeft het voorzitterschap overgedragen aan Gerda van Triest. 
 
Onderwerpen die 24 september de revue zijn gepasseerd:  

 Avondvierdaagse 2019 

 Binnenklimaat school/ tropenrooster 

 Communicatie naar en met ouders 

 IKC-raad/ oudercommissie 

 Ouderbetrokkenheid 2.0 

 AVG (nieuwe privacywet) 

 Formatieplan 2018 – 2019 

 Schermtijd  

 Sociale monitor 
 
Op maandag 12 november om 19.30 uur is de eerstvolgende medezeggenschapsraad. U bent van 
harte welkom om het eerste half uur aan te schuiven wanneer u vragen of opmerkingen heeft. Graag 
van tevoren even een berichtje sturen naar mr@dehogehoeve.nl.  
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In de bijlage van deze nieuwsbrief meer informatie over het 
Nationaal Schoolontbijt. 

 

mailto:mr@dehogehoeve.nl
https://www.schoolontbijt.nl/home


Belangrijke data 
 
5 november : Spelletjesmiddag groepen 1 en 2 
7 november  : Nationaal Schoolontbijt 
14 november : Stichtingsdag / studiedag (kinderen basisschool zijn vrij) 
19 november : Surpriseavond groepen 1 t/m 4 
21 november : Pietengym groepen 1 en 2 in de Nieuwhof 
27 november : Pietenmiddag groepen 1 t/m 4 
5 december : Sinterklaas op het IKC 
 
 

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


