
           
 
De eerste schoolweek zit er al weer op. Wat is hij snel voorbij gegaan en wat hebben we 
gedanst, gezamenlijk gesmuld van het fruit en een gezellige fotoshoot gehad. Ook hebben 
Kirsten en haar hulphond Uchi een bezoekje gebracht aan alle groepen 1 t/m 8. 
Uiteraard is er ook al gewerkt en zijn er toetsen gemaakt om te kijken wat er wel en wat er 
niet goed is onthouden na deze lange, warme zomer. En ondertussen zijn de eerste 
bovenbouwgroepen zich al klaar aan het maken om op kamp te gaan. A.s. maandag 
vertrekken de kinderen van de Grutto als eerste groep. Ook enkele onderbouwgroepen gaan 
komende week al op pad voor hun Opstartdag. 
 
In deze Nieuwsbrief:  

- Nog meer ‘nieuwe’ gezichten in ons IKC 
- Vervanging Bianca  
- Oproep techniek-ouders  
- Jaaroverzicht klaar 
- Wijkverpleegkundige op het kdv 
- Het IKC-koor 

 
 
Nog meer ‘nieuwe’ gezichten in ons IKC 
 
Beste Ouders, verzorgers 
 
Bij deze wil ik mij even voorstellen. 
Misschien hebben jullie mij al zien rondlopen hier, maar dat 
was nog in de functie van groepshulp. 
Per 1 september ben ik gestart met de BBL opleiding 
gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 en mag ik 
hier op de groepen mee draaien waar ik heel erg blij mee ben. 
Ik vind het erg fijn dat de collega's mij deze kans willen geven. 
Ik heb hiervoor ruim 20 jaar in de ouderenzorg gewerkt. 
 
Mijn naam is Irish van Hal, 44 jaar en woonachtig in Duiven met mijn 2 kinderen en hondje. 
Mochten er vragen zijn stel ze gerust! 
 
Tot snel! 
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Hoi allemaal, 
 
Graag stel ik mijzelf even voor aan jullie. Ik ben Dasia 
Vreeke, 29 jaar oud en getrouwd met mijn man Jeroen. 
Samen zijn wij trotse ouders van onze 2 dochters. Nadat ik 
5 jaar het vak verpleegkundige heb mogen uitoefenen 
werd het voor mij en ons gezin tijd voor meer regelmaat. 
Na een ochtend mee te hebben gelopen bij de collega’s 
van Zonnekinderen, was mijn hart verkocht en mag ik mij 
sinds 1 augustus onderdeel van het team noemen. 

Wil je graag nog iets van mij weten, dan kunnen jullie mij vooral op de Pimpelmees vinden.  
Ik kijk er naar uit om jullie en jullie kinderen beter te leren kennen! 
 
Liefs Dasia 
 

Vervanging Bianca 
 

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat Bianca Hendriks de komende tijd 
afwezig is. Dit zorgde er voor dat we telefonisch minder goed bereikbaar waren, de kopjes 
de weg niet meer wisten te vinden naar de vaatwasser, de afvalbakken begonnen uit te 
puilen enz. Gelukkig hebben we voor enkele ochtenden per week een vervangster voor 
Bianca gevonden. Vanaf volgende week is Marga Huet aanwezig op de dagen dat Angé er 
niet is. Marga is een bekende van ons. Ze was het afgelopen half jaar werkzaam als klasse-
assistent bij de kleutergroepen. In november zal ze deze functie weer oppakken, maar tot 
die tijd helpt ze enkele ochtenden mee om de Hoge Hoeve bereikbaar en opgeruimd te 
houden. 
 
Oproep techniek-ouders  

 

 
 

Zoals jullie weten staat techniek en het zelf experimenteren en creëren bij ons IKC hoog in 
het vaandel. Wij geven dan ook techniek aan de leerlingen van groep 1 t/m 8 . 
Maar ook onze kleintjes, de peuters doen al mee. Voor deze kinderen is het klooilab in het 
leven geroepen. Kleuters en peuters ontdekken samen de wereld.  



Omdat de jongere kinderen meer begeleiding nodig hebben, zijn wij op zoek naar een aantal 
vaste ouders en/of opa’s en oma’s die het leuk vinden om op maandagmiddag van 13.00 tot 
14.30 mee te komen helpen met techniek. Dit is voor de groepen 2, 3 en 4. 
We gaan van tevoren een keer samen zitten om afspraken te maken wat er gedaan wordt. 
Eigen inbreng is absoluut welkom. We hebben bij de kleuterbouw en onderbouw vaak een 
aantal vaste onderdelen.  
Ook als iemand af en toe mee wil helpen kun je je aanmelden. Het is echt leuk om te doen. 
De kinderen genieten zichtbaar. 
Dit zijn voorbeelden wat we kunnen doen: 

• Timmeren 

• Textiele werkvormen, weven en borduren. 

• Koken 

• Natuur 

• Metselen 

• Werken met lijmpistolen 

• Papier-maché 

• Doekisten 
 
De lessen worden voorbereid door de techniekcoördinator en de leerkrachten van de 
groepen. De techniekcoördinator begeleidt de lessen. Heb je interesse en wil je wat meer 
informatie laat het dan horen. We willen proberen dit schooljaar vanaf oktober weer te 
starten met de lessen. 
 
Helmi (techniek coördinator kleuter- en onderbouw) 
 
Jaaroverzicht klaar 
 

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat er dit jaar geen 
Jaarkalender komt zoals voorgaande jaren. Maar er is wel een 
jaaroverzicht waarop alle vakanties, studiedagen en activiteiten 
staan die we dit jaar gaan doen. (Voor zover we die nu al weten. Er 
komen er vast nog wat bij.) Dit Jaaroverzicht staat inmiddels op de 
website. Vanaf maandag kunnen ouders die dit willen ook een 
papieren versie ophalen bij de leerkracht van je kind. 
 

 
Wijkverpleegkundige op het kdv 
 

Woensdag 14 september is Tamara de Reus, wijkverpleegkundige, van 
8.00 tot 8.45 uur weer aanwezig bij het kdv. 
 
Ouders/verzorgers kunnen bij haar terecht voor vragen over de 
opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Ook pedagogisch 
medewerkers kunnen haar advies vragen als zij vragen hebben over 
een kind. 
 
 



 
 

Het IKC-koor! 
 

 
 
 

• Zit je in groep 5,6,7 of 8? √         

• Hou je van zingen?√           

• Kun je op: donderdag tussen 15.00 en 15.45? √ 

 

Dan is het IKC-koor iets voor jou! 

 
Donderdag 29 september 15.00 is de 1e repetitie! 

Je kunt vanaf 14.45 terecht in het gymlokaal 

Info en aanmelden: j.damen@dehogehoeve.nl 
 
 

 

 
 

 
Fijn weekend en tot maandag! 
IKC-team De Hoge Hoeve 


