
           
 

 
NIEUWS VAN HET IKC 
 
 
Opening van kinderboekenweek door PodiumScool 

 
Jullie zullen het vast al gehoord hebben van de kinderen maar afgelopen donderdag en vrijdag was de 
opening van de kinderboekenweek met als thema: Vriendschap. 
 
Het theater Podiumscool was op deze twee dagen op ons IKC om met alle kinderen samen de 
opening van deze week te vieren. Op donderdag was er voor alle jonge kinderen van ons IKC een 
opening op het grote leerplein. Bij deze interactieve voorstelling stond het thema vriendschap centraal 
en werd er al flink samen gedanst! Daarna was er voor alle kinderen een workshop in de klas waar het 
ging over vrienden, vriendschap, samen spelen, ruzie en het weer goed maken, gevoelens  en 
gesprek. Ook werd er bij de afsluiting weer volop samen gedanst!  
 
Op vrijdag was het de beurt aan de groepen 4 t/m 8. Ook daar stond dans en beweging centraal maar 
ging het behalve vriendschap ook over je karaktereigenschappen, welk element  past bij je:  water, 
vuur, aarde of lucht.   Na de opening en workshops in alle groepen was er ook voor hen een afsluiting 
waarbij elke groep een dans op het podium liet zien. Een spetterend optreden waar de vonken vanaf 
vlogen!!  
 
Een dikke duim omhoog voor alle kinderen en voor de theatermakers van Podiumscool! Dit was een  
heel geslaagde opening!! Aankomende week werken we verder over dit thema! Dat belooft wat! 

 
 

          
 
 
Even voorstellen ……..  
 
Dit schooljaar zijn er weer een aantal nieuwe collega’s en stagiaires beginnen in ons IKC. Helemaal 
achter in deze nieuwsbrief stellen zij zich aan jullie voor. Dus even blijven doorscrollen….. Veel succes 
allemaal! 
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Afscheid van Isabel  

 

 
 
 

 
NIEUWS VAN DE BSO 
 
De Zonnekinderen Academy gaat weer van start!  
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve kinderen, ouders en collega's van IKC de Hoge Hoeve, 
 
Nadat ik bijna 2 jaar hier heb mogen werken als pedagogisch 
medewerkster ga ik nu afscheid van jullie nemen. Ik ga mijn 
hart volgen en vanaf november voor ongeveer een half jaar 
verhuizen naar Zweden, waar ik de taal ga leren. In de 
toekomst hoop ik daar ook aan de slag te kunnen met dat wat 
ik het liefste doe, namelijk werken met kinderen! Ik ga jullie 
allemaal ontzettend missen en ik hoop nog af en toe eens 
langs te kunnen komen voor een kopje koffie en een spelletje! 
31 oktober zal ik voor het laatst aan het werk zijn op de 
Roodborst.  

Heel veel liefs, Isabel  



BSO programma herfstvakantie 
 
De herfstvakantie staat alweer bijna voor de deur. Natuurlijk gaan we weer veel leuke dingen doen en 
hopen natuurlijk op mooi weer. Maar ook zonder mooi weer zullen we ons zeker niet vervelen, er zijn 
weer zoveel leuke activiteiten bedacht! Ook hebben de coaches weer geweldige Sport-, Natuur- en 
Cultuurdagen bedacht met superuitdagende activiteiten.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
Maandag 15 oktober: Natuur & Cultuurdag 
Dinsdag 16 oktober: Sportdag 
Woensdag 17 oktober: Multimediadag 
 
Maak je al gebruik van de BSO, geef dan zo snel mogelijk door of je op de BSO bent in de vakantie. 
Maak je nog geen gebruik van de BSO, dan kun je 3 x gratis meedoen met onze strippenkaart. Deze 
kun je afhalen op de BSO locatie. We gaan er een superleuke vakantie van maken! 
 

 
NIEUWS VAN DE KINDEROPVANG 
 
Vacatures Oudercommissie 
 
In de kinderopvang kennen we een oudercommissie die meedenkt en adviseert over de gang van 
zaken in de kinderopvang en BSO. Omdat een aantal peuters is doorgestroomd naar de basisschool 
zijn er weer vacatures ontstaan. Wie heeft de tijd en vindt het interessant om deel uit te gaan maken 
van de oudercommissie? We komen ongeveer vier keer per jaar bij elkaar. Interesse? Laat het dan 
even weten aan de pedagogisch medewerkers of aan Wim Oosterman.  

 
 

NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Reminder: Studiedag 22 oktober 
 
Binnenkort is het herfstvakantie (15-19 oktober). Denk er even aan dat de maandag daarna (22 
oktober) de school ook dicht is vanwege een studiedag van het onderwijsteam. 

 
Parro 
 
Op de groepsinformatieavond hebben wij jullie geïnformeerd over de klassenapp Parro. Vorige week 
hebben jullie allemaal een uitnodiging ontvangen om deze app te downloaden en een koppeling aan 
te brengen. Van alle ouders hebben 80% dit gedaan. Hopelijk volgen de overige 20% snel, want dan 
hebben we met Parro een maximaal bereik.  
 

Sportiviteit op het IKC 

 
Afgelopen donderdag hebben onze groepen 5 t/m 8, samen met andere scholen uit Duiven en 
Westervoort, meegedaan aan de Survivalrun in het Horsterpark. De Survivalrun wordt georganiseerd 
door Creon en gaat over een parcours van 1 km, waarbij de kinderen over strooibalen, heuvels, 
autobanden en een stormbaan moeten. Natuurlijk is de snelste zijn leuk, maar het echte doel is elkaar 
helpen en samenwerken. Je doet het niet alleen; je doet het als klas. Wij zijn daarom erg trots dat 
maar liefst drie groepen van de school de sportiviteitsprijs hebben gewonnen. Groep 5B (Bosuil), 
groep 6B (Albatros) en groep 8 (Torenvalk) kwamen met de beker weer op school. Gefeliciteerd 
iedereen! 
 

Hout gevraagd voor technieklessen 
 
In de technieklessen zijn we met de kinderen in de onderbouw veel met houtbewerking bezig. Hebben 
jullie thuis nog stukjes hout, planken en latjes over? Zo ja, wil je dit dan aan de leerkracht van jullie 
kind geven? Alvast bedankt! 



Kinderen, festiviteiten en allergieën 
 

Beste ouders en verzorgers,  
 
Heeft uw kind een voedselallergie? En zou u graag op de hoogte gehouden willen worden, 
van de mogelijke versnaperingen, die wij als ouderraad door het jaar heen bij de activiteiten 
verzorgen? Dan kunt u een mailtje sturen naar joyce_burgmeyer@hotmail.com. Uw kind 
komt dan op een lijstje te staan welke allergie hij of zij heeft en wat wel en niet mag. Zo 
kunnen we er rekening meer houden en voor een alternatief zorgen voor uw kind. Wij geven 
van te voren even een melding dat er iets wordt uitgedeeld. Dit gebeurt allemaal via de 
mail. Aan de ouders, die al op de hoogte worden gehouden, willen we vragen mij even een 
mailtje sturen zodat ik het mailadres heb. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij altijd 
even mailtje sturen of even aanschieten op school.  
 
Met vriendelijk groeten,  
Namens de ouderraad, Joyce 
 

Nationaal schoolontbijt 
 
Op de jaarkalender staat vermeld dat op 6 november het nationaal schoolontbijt plaats vindt. Dit is niet 
correct. Het nationaal schoolontbijt wordt op 7 november gehouden 

 
Belangrijke data 
 
3-12 september : Opstartdagen (kamp) groepen 5/6, 6, 7 en 8 
7 september : Opstartdag (survival) groep 5 
3-12 oktober : Kinderboekenweek 
15-19 oktober : Herfstvakantie 
22 oktober : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
5 november : Spelletjesmiddag groep 1 en 2 
7 november : Nationaal schoolontbijt 
14 november : Studiedag (kinderen zijn vrij) 
 
Attentie: Op 27 november is er een ingelaste voorleesavond/schoenzetten voor de groepen 1 t/m 5. 
 

 
Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 
Directeur IKC de Hoge Hoeve 
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Even voorstellen …………..  

 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

Hallo allemaal, 
Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Angé Lenting en 
sinds het begin van vorig schooljaar werkzaam als conciërge op deze mooie 
school.  Dit schooljaar ben ik er op de dinsdag en de donderdag. Op de 
maandag en de woensdag ben ik werkzaam op de IKC Joannes in 
Groessen. Ik denk dat de kinderen mij kennen als de meester met het 
karretje, die alles probeert te maken met de hulp van de kinderen. Ook dit 
jaar zal ik weer mijn best doen om de nieuwe gezichten en mooie namen  te 
onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er samen een leuke tijd van 
maken en als u nog vragen heeft kom gerust even langs! 
Groetjes van Angé 

 

Mijn naam is Marieke van den Brink en ik ben 21 jaar. Ik studeer pedagogiek, aan de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik ben nu bezig met het laatste halve jaar van 
deze studie, dit halve jaar staat in het teken van een minor. Ik volg de minor 
levensloopbegeleiding bij autisme. Voor deze minor loop ik ook stage. Daarom zal ik 
tot februari stage lopen bij Zozijn, op groep Meerkoet. Voor de minor richt ik mij met 
name op autisme. Ik kijk hierbij vooral naar de omgang met kinderen met 
(vermoeden van) ASS. Verder loop ik mee op de groep en voer ik de 
werkzaamheden uit die hierbij komen kijken. Verder zal ik opdrachten uitvoeren die 
ik voor school moet doen. Ik loop stage op dinsdag, woensdagochtend en 
vrijdagochtend. Met vriendelijke groeten, Marieke van den Brink 
 

 

Beste ouders,  ik ben Zilan en ben 18 jaar. Ik volg de  opleiding op het Rijn 
IJssel in (Elst) en ben laatste jaar van niveau 2. Ik loop stage bij de de 
ijsvogels in de groep van Patricia. Ik heb eerder bij op de IKC de hoge 
hoeven stagegelopen en ik vond dat ik heel leuk en daarom dat ik weer 
stage hier ben gaan lopen. De richting waarop ik studeer is Zorg en Welzijn. 
En ik heb hiervoor gekozen ,omdat ik kinderen een leukere doelgroep vindt. 
En ik vind dat ik ook veel kan leren in deze stageperiode van mijn 
begeleiders. En het is voor mijn vervolgopleiding goede begin in de welzijn. 

 

Ik ben Marijn van Heerebeek en ik ben 20 jaar oud en ik doe momenteel de 
opleiding onderwijsassistent, MBO niveau 4. Ik zit nu in het tweede jaar van 
deze opleiding. Net als bij de meeste MBO opleidingen moet ik veel stage gaan 
lopen. In de stages die ik ga lopen ga ik zo veel mogelijk verschillende soorten 
onderwijsinstellingen bekijken. Deze keer loop ik dus stage in IKC de Hoge 
Hoeve. Hier ben ik dan ook te vinden gedurende een half jaar lang op de 
maandag en dinsdag, bij de IJsvogels, de klas van juf Sandra.  

Met vriendelijke groet, Marijn 

 

Hallo, mijn naam is Hasan Duman (turks) en ik ben 20 jaar oud en woon in 
Arnhem. Ik loop (voor een half jaar) stage in groep 1/2 de kwikstaart op de 
maandag en de dinsdag. Momenteel zit ik op de opleiding onderwijsassistent 
niveau 4, 2e leerjaar. Ik streef ernaar om na mijn MBO opleiding PABO te gaan 
doen. En ik weet 100% zeker dat het een leuke leerzame stage periode gaat 
worden. 
 
Met vriendelijke groeten, Hasan 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Ik zal me eventjes in het kort voorstellen. Ik ben Maxine Stam en ik ben 20 jaar 
oud en woon in Westervoort. Ik zit in mijn 2e leerjaar van de opleiding speciaal 
pedagogisch werker niveau 4 aan het rijnijssel college in Arnhem. Ik kom in de 
periode September tot Februari op de dagen maandag en dinsdag stage lopen en 
werken bij zonnekinderen je zal me vaak vinden op de roodborst en de 
pimpelmees. Mijn hobby’s zijn: Oppassen, shoppen, gezellige dingen doen met 
mijn vriendinnen/familie en handballen/sporten. Als je verder nog vragen hebt kan 
je altijd bij me terecht!  

Groetjes, Maxine 

 Even voorstellen: Mijn naam is Rodney Kiezenberg, 23 jaar en ik woon in Nijmegen. 
Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam binnen het IKC. Ik begeleid vooral kinderen uit 
de groepen 5 t/m 8. Na het behalen van mijn opleiding onderwijsassistent ben ik 
begonnen aan de Hogeschool Utrecht met de opleiding Pedagogiek. Voor een stage 
voor deze opleiding kwam ik twee jaar geleden in contact met de Hoge Hoeve. Dus 
voor sommigen ben ik niet geheel onbekend. Hiervoor heb ik gewerkt op het Rietveld 
Lyceum in Doetinchem als invaller van afwezige docenten in leerjaar 1,2 en 3. Toen ik 
geattendeerd werd op een vacature hier, heb ik gelijk gesolliciteerd. Mijn werkdagen 
zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Verder hou ik van veel andere dingen 

zoals reizen, radio/muziek, festivals en koken (en veel eten 😉). Wellicht tot snel! 

 
 

 

Hallo, ik ben Jolanda van Os. Ik ben 39 jaar. Ik heb een man en twee kinderen van 5 
en 7 jaar. Ik woon in Groessen. 
Ik sta al ruim 16 jaar voor de klas. Voorheen werkte ik in Deventer, maar die afstand 
werd erg groot. Vorig jaar heb ik daarom als inval juf gewerkt, om werk dichter bij 
huis mogelijk te kunnen maken. Dat is gelukkig snel gelukt. Ik heb nu een aantal 
weken op de Hoge Hoeve gedraaid en dit bevalt erg goed. Ik vind het fijn om weer 
een klas te hebben, omdat je dan iets opbouwt met de kinderen. Dat gaat dus een 
heel fijn jaar worden met de kinderen uit groep 4 (de lepelaar).  
 
Groetjes, Jolanda van Os 

 

Hoi hoi,  
 
Ik ben Margot Besselink en ik sta op de donderdagen bij de Nachtegalen in de 
groep. Samen met mijn man en onze twee lieve kindjes wonen wij in Didam. Ik hou 
er van om creatief bezig te zijn, te lezen en om leuke uitstapjes te maken met 
vriendinnen. Ik heb ontzettend veel zin om samen met de kinderen en collega’s er 
een heel leuk en leerzaam jaar van te maken. 
 
Groetjes, Margot 

 

 

 

 

Beste ouders, mijn naam is Noraly van Leeuwen. Ik ben 20 jaar en kom uit 
Duiven. Ik zit nu in mijn 2e jaar voor onderwijsassistent. Na deze opleiding ga ik 
voor Pabo om mij te specialiseren als basisschoollerares voor de onderbouw. Ik 
loop nu voor een half jaar stage op de Hoge Hoeve. Het is echt een geweldige 
school en weet zeker dat het een leuke en leerzame tijd gaat worden! 

 


