
           
 
Na een herfstvakantie en een extra vrije studiedag verwelkomen we morgen de kinderen 
weer. Net voor de herfstvakantie ontvingen jullie de laatste Nieuwsbrief. Die was al erg 
uitgebreid. Maar we hebben toch nog wat andere berichten die we graag met jullie willen 
delen. 
 

In deze Nieuwsbrief: 
- De Afvalprofessor 
- Parkeeroverlast rondom De Hoge Hoeve 
- Aanpassing Heilweg 
- Verslag studiedag 1 november 

 

De Afvalprofessor  

Met z`n allen bijdragen aan een beter milieu. 

Vanaf dinsdag 2 november doen wij een week 
mee met het project ‘De Afvalprofessor’. Dit 
project wordt aangeboden door de gemeente 
Duiven en Westervoort en georganiseerd door 
NME Liemers. 

Het project wordt op De Hoge Hoeve geopend door dhr. Ben Schulte en dhr. Jur Hofland, 
beide gemeenteraadsleden van \Westervoort. 

Gedurende deze week krijgen alle groepen 1 t/m 8 een gastles en 
wordt er gewerkt rondom onderwerpen die te maken hebben met 
(zwerf)afval. 

Na deze lessen en activiteiten zijn de kinderen echte afvalexperts! 
En kunnen ze die kennis thuis ook delen. Want afval goed scheiden 
blijkt nog wel eens vragen op te roepen. 
Daarnaast wordt er ook aandacht besteed dat je afval opnieuw kunt 
gebruiken als grondstof om nieuwe producten van te maken. 
Samen naar minder afval! 

 
 

 
Parkeeroverlast rondom De Hoge Hoeve 
 

Vorig schooljaar hebben we regelmatig aan jullie als ouders gevraagd om mee te helpen om 
de parkeeroverlast rondom De Hoge Hoeve te beperken. Zeker nu het koudere maanden er 
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aan komen, brengen steeds meer ouders hun kinderen met de auto naar het 
IKC. Zowel van ouders als van buurtbewoners ontvangen we helaas ook 
berichten van gevaarlijke situaties die er ontstaan. De laatste maanden zien 
we bijv. dat de Lange Gewant (de straat aan de zijkant van IKC de Hoge 
Hoeve) steeds meer als een soort kiss & ride-zone wordt gebruikt. Auto’s 
stoppen daar op de eenbaansweg om hun kind te laten in- of uitstappen. 
Hierdoor wordt het overige verkeer geblokkeerd, maar ontstaan er zeker voor 
fietsers die moeten passeren onoverzichtelijke, gevaarlijke situaties.  
We vragen jullie daarom om, als het enigszins kan, toch je kinderen te voet 
of met de fiets te laten gaan/brengen. Als dit niet mogelijk is, parkeer je auto 
dan op een plek die toegestaan is. Het is misschien iets verder lopen, maar 
er zijn voldoende parkeerplaatsen in de buurt van De Hoge Hoeve.  
De BOA’s en politie gaan de komende periode weer regelmatig controleren. 

 
Aanpassing Heilweg 

 

Het afgelopen jaar heeft de gemeente plannen laten ontwikkelen om de 
situatie op de Heilweg veiliger te maken. Zo zijn er bijv. voorstellen om 
aan de achterkant van De Hoge Hoeve (de Heilweg) een schoolzone in 
te richten en hier wel een echte kiss & ride-zone te maken. Eind 
november is er voor alle betrokkenen een inloopmiddag/avond om de 
plannen te bekijken. Ook jullie als ouders zijn hierbij van harte welkom. 
We proberen deze inloop op De Hoge Hoeve te laten plaatsvinden. De 
precieze datum, tijd en locatie horen jullie z.s.m. 
 
 

 

Verslag studiedag 1 november  
 

Vandaag heeft het schoolteam zich in een aantal onderwerpen verdiept.  
We hebben ons jaarplan eens goed onder de loep genomen: wat zijn onze plannen en wat 
betekent dit voor ons?  
Hierna heeft hele team informatie gekregen over Groepsgeluk. Dit is een methodiek die we 
inmiddels in enkele groepen inzetten om met de kinderen in gesprek te gaan over de 
samenstelling en sfeer in de groep.  
Verder hebben we kennis gemaakt en geoefend met 
een werkwijze om ons verder te professionaliseren. 
Via beeldopnames kunnen we niet alleen naar ons 
eigen functioneren kijken, maar kunnen we ook 
gemakkelijk een collega om feedback/advies vragen 
of mooie voorbeelden met elkaar delen. De komende 
maanden gaan veel collega’s dit uitproberen. Het 
instrument dat we hier bij gebruiken heet Iris-
Connect. 
En we hebben een deel van de dag besteed aan het 
gezamenlijk voorbereiden van een thema voor o.a. 
Leskracht (wereld-oriëntatie). 
Kortom, er is op deze maandag door het team hard gewerkt. Morgen mogen de kinderen 
weer! 
 
 
Tot morgen, 
IKC-team De Hoge Hoeve 
Riet Mous 


