
 

           
 
 
NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL 
 
Nieuws van de Ouderraad 
 
Beste ouders/ verzorgers, wat hebben we afgelopen jaar al veel gedaan met de ouderbijdrage! 
 
- Kinderen zijn op kamp geweest of ze hebben een opstartdag gehad, waarbij wij een lekkere 

versnapering hebben georganiseerd. 
- Met Sinterklaas zagen weer blije gezichten bij het sinterklaasfeest! Prachtige versieringen, een 

boot in de hal, de komst bij Sint en zijn pieten met een persoonlijke groet en leuke cadeaus voor 
alle kids heeft het feest compleet gemaakt.  

- Met kerst hebben de kinderen zelf hun kerstdiner samengesteld en in de klas in samenzijn van 
klasgenoten dit gegeten. Alle dank nogmaals voor de klassenouders die dit georganiseerd hebben. 
Met onze eigen prinsenpaar en prinses was carnaval dit jaar wel heel bijzonder! Bedankt voor alle 
prachtige optredens en ik hoop dat de buttons liggen te pronken! 

- Palmpasen en Pasen is al weer geweest en de paasstokken waren mooi versierd! Een 
broodhaantje erop maakt het dan wel af. 

- Deze vieringen hebben we kunnen organiseren zoals we het graag voor onze kinderen zo leuk 
mogelijk maken en dat lukt met jullie ouderbijdrage! Nogmaals bedankt. 

- Komende periode gaan we nog bezig met de sportdag, avondvierdaagse en de spetter van het 
jaar: de jaarafsluiting! 

 
Alle ouders die dit jaar weer betrokken zijn middels ouderhulp willen we dan ook bedanken voor jullie 
tijd, gezelligheid en betrokkenheid! 
 
Voor volgend schooljaar komt er weer plek in de ouderraad voor ouders die zich betrokken voelen bij 
school of die meer betrokken willen zijn. Zes keer per jaar hebben we vergadering, je bent betrokken 
bij het organiseren van vieringen, behartigd samen met de werkgroep de gelden van de ouderraad en 
helpt mee met nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren. Je bent een luisterend oor voor wat er 
speelt in de school en denkt mee over de vieringen die we organiseren.  
 
Wil je je opgeven of vragen stellen dan kan dat bij Ninke Wiersema, Gerda van Triest of Anouska 
Boesveld. Ook kun je je via de mail opgeven of vragen stellen: ouderraad@dehogehoeve.nl. 
 
Groeten, Ninke Wiersema 
Voorzitter Ouderraad 

 
Dodenherdenking in Westervoort  
 
Dit jaar hebben kinderen van onze school een bijdrage geleverd aan de dodenherdenking in 
Westervoort. Hierna integraal de tekst die Madelief en Juul uit groep 7 (Zeearend) hadden gemaakt en 
tijdens de herdenking hebben uitgesproken. 
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VRIJHEID 
M=Madelief; J=Juul 
 
M: Vandaag is het 4 mei. We herdenken de doden die voor ons land en ònze vrijheid gestreden 
hebben. Wij vinden dat herdenken heel erg belangrijk. Denken aan het leven in vrijheid! 
J: Vrijheid betekent voor mij: Veilig buiten spelen, naar school kunnen, veilig kunnen slapen, op 
iedereen kunnen vertrouwen, niet hoeven vluchten. Vrijheid is denken wat je wilt, in iets geloven 
waarin jezelf vindt dat je moet geloven, blijven wie je bent, niet opgesloten zijn en niet onzeker zijn 
over wat er komen gaat.  
M: Vrijheid is voor mij: Spelen waar en wanneer ik wil, kunnen lachen om leuke grapjes, van feestjes 
genieten, plezier hebben en lekker met je vrienden kunnen kletsen. Vrijheid is ook: Lekker met mijn 
hond buiten spelen, appen met iedereen die ik aardig vind, nog later dan 8 uur buiten kunnen zijn,  de 
krant lezen en genieten van de zon en de frisse lucht om mij heen.  
J: Vrijheid betekent voor mij: Niet hoeven onderduiken, niet naar een werkkamp worden gebracht. De 
mensen herdenken die die vrijheid niet hebben gehad, andere mensen vrijmaken zodat zij ook van 
vrijheid kunnen genieten. Vrijheid is ook:  Eigen keuzes maken, feest vieren, jezelf zijn, normaal over 
straat kunnen en respect hebben voor iedereen. 
M: Vrijheid is voor mij het leven leiden zoals ik dat wil, later kunnen trouwen met wie ik wil, op vakantie 
kunnen gaan, bij mijn familie zijn, fijn opgroeien en gelukkig zijn. 
J: Dit is de vrijheid die iedereen verdient. Iedereen moet in vrijheid kunnen  leven, waar ook ter 
wereld. 
M+J: “Geef de vrijheid door!” 
 

                           
 
 
Vakantierooster 2019 - 2020 
 

Herfstvakantie  14-10-2019 t/m 18-10-2019 week 42 (advies OCW) 

Kerstvakantie * 
 

23-12-2019 t/m 03-01-2020 week 52 en 1 

Voorjaar 
(incl. Carnaval) 

24-02-2020 t/m 28-02-2020 week 9 (advies OCW) 

Goede Vrijdag en 
Tweede Paasdag 

10-04-2020 en 13-04-2020 week 15 en 16 

Meivakantie * 
(incl. Koningsdag en 
Bevrijdingsdag ) 

27-04-2020 t/m 08-05-2020  week 18 en 19 (27-04 t/m 02-05 is 
voorgeschreven door OCW) 

Hemelvaart 21-05-2020 t/m 22-05-2020 week 21 

2e Pinksterdag 01-06-2020 week 23 

Zomervakantie * 13-07-2020 t/m 21-08-2020 week 29 t/m 34 

*) voorgeschreven door OCW 
 

Woensdag 13 november 2019 is er een studiedag van Innerwaard. Onze school is dan gesloten. In 
schooljaar 2019-2020 worden daarnaast nog 4 studiedagen gepland.  



Belangrijke data 
 
20 mei t/m 23 mei : Toetsweek 
24 mei   : Sportdag 
30 mei   : Hemelvaartsdag 
31 mei   : School gesloten, kinderen zijn vrij 
3 juni   : Studiedag, kinderen zijn vrij 
10 juni   : Tweede Pinksterdag 
14 juni   : Rapport mee 
17 juni en 19 juni : 10-minutengesprekken (rapport)  
 

 
NIEUWS VAN DE WATERHOEN 
 

Even voorstellen ……  
 

Beste ouders, mijn naam is Melissa Slump. Ik ben 16 jaar en zit in  
mijn eerste jaar van de opleiding Pedagogisch medewerker niveau 4. Ik 
werk bij een pizzeria, fitness ongeveer 4 keer in de week en ik vind het 
heel gezellig om wat te doen met vriendinnen. Ik loop stage bij de 
peuterspeelzaal de Waterhoen. Dit doe ik op de donderdag en de vrijdag 
met veel plezier! Ik ben begonnen in februari en als de zomervakantie 
begint is mijn stage afgelopen. Volgend jaar ga ik stage lopen op speciaal 
onderwijs om zoveel verschillende mogelijk ervaringen op te doen.  
 
Groeten, Melissa 

 
 

Namens het IKC-team, 
Wim Oosterman 


