
 

Nieuwsbrief  
ABS De Hoge Hof  
 

 

 Kapel Avezaath, 31 augustus 2018 

 

~ Agenda ~ 

 

Vrijdag 7 september  Uiterlijke inleverdatum AVG toestemmingsformulier  

Di 18 en wo 19 september  Startgesprekken met leerkracht(en)  

Woensdag 19 september  Creacircuit  

Donderdag 20 september  Leesmediacoach Adrie, 13.15-15.00 uur in alle groepen 

Maandag 24 september  Informatieavond 19.00-21.00 uur, verdere informatie in 

de nieuwsbrief.  

Woensdag 26 september  Kinderpostzegels groep 6-7-8  

 

Save the date 

Onder dit kopje willen wij u vast informeren over belangrijke data, die wij graag al eerder bij u 

bekend maken dan te wachten tot de volgende nieuwsbrief.  

- Vrijdag 5 oktober  Studiedag Buren Zuid, leerlingen zijn die dag vrij.  

- Maandag 5 november  Studiedag Buren Zuid, leerlingen zijn die dag vrij.  

 

~ Schoolnieuws ~  

Voorstellen Ilse van Heuckelum 

 

Graag wil ik mij via deze nieuwsbrief aan u voorstellen.  

Zoals u voor de zomervakantie al heeft vernomen en mogelijk hebben we 

elkaar al een keer gezien op school, ben ik sinds de zomer locatieleider op 

de Hoge Hof en 1 dag ook leerkracht van groep 6-7-8.  

 

Mijn naam is Ilse van Heuckelum, ik ben 32 jaar en woon samen met mijn 

vriend en dochtertje Mirre (1,5 jaar) in Opijnen. In mijn vrije tijd vind ik 

het heerlijk om lekker creatief bezig te zijn, te lezen en dagjes weg te 

gaan met mijn vriend en dochtertje.  

 

De afgelopen jaren ben ik leerkracht van voornamelijk groep (6)-7-8, 

geweest op De Bloesem in Eck en Wiel en heb ik ongeveer 4 jaar 

ondersteunende taken gedaan voor de directie op De Bloesem en De 

Boogerd. Daarnaast was ik (MR-)/GMR-lid en ict-coördinator op de school 

en heb ik met de BloesemDoet!, een variatie van NLdoet, verschillende 

klussen met vrijwilligers op de school opgepakt. Denkend aan inrichting van het schoolplein, 

opknappen van de aula etc.  

Na verschillende cursussen/trainingen en het doorgroeien in functie op de Bloesem start ik nu 

met een nieuwe uitdaging op de Hoge Hof als locatieleider. Daarnaast start ik met de officiële 

opleiding tot Schoolleider. Deze opleiding volg ik op een maandag.  

 

Mijn werkdagen op de Hoge Hof zijn woensdag, donderdag en vrijdag. Door het volgen van de 

opleiding op maandag, compenseer ik soms een woensdag als werkdag en ik werk die dag thuis. De 

collega’s op school zijn op de hoogte wanneer ik eventueel afwezig ben.  

 

Ik hoop en verwacht op de Hoge Hof bij te kunnen dragen aan goed onderwijs voor alle kinderen. 

Natuurlijk in goed overleg met het team, leerlingen en u als ouder(s)/verzorger(s).  

Mocht u vragen hebben, kunt u altijd even binnenlopen, de deur staat open.  



Rooster aanwezigheid Ilse, Henriëtte en Marianne 

Graag willen wij onze werkdagen communiceren naar u als ouder. De onderstaande planning is de 

weekplanning met de aanwezigheid van Ilse, Henriëtte en Marianne. Wij volgen dit rooster zo 

goed mogelijk, maar het kan zijn dat we soms voor een afspraak afwezig zijn of naar een andere 

locatie moeten, hopend voor uw begrip.  

 

Maandag:  Marianne (IB)  

Dinsdag:  Henriëtte (Meerschoolse directeur) 

afwisselend ochtend of middag  

Woensdag:  Ilse 

soms afwezig door volgen van een opleiding.  

Donderdag:  Ilse 

staat voor groep 6-7-8 

Vrijdag:  Ilse  

Henriette (ochtend)  

Marianne  

 

Informatieavond op maandag 24 september  

Op maandag 24 september van 19.00-21.00 uur vindt de algemene informatieavond plaats op de 

Hoge Hof. Op deze avond vertellen de leerkrachten algemene informatie over groepen, 

activiteiten die plaatsvinden en bent u in de gelegenheid tot het stellen van vragen.  

 

De avond wordt verdeeld in 3 stukken. De avond start met groepen informatie, gevolgd een 

algemeen stuk waarin juf Ilse zich voorsteld en verteld over de plannen van komend schooljaar 

voor de Hoge Hof. Afsluitend is er nog een mogelijkheid om in een andere groep informatie te 

krijgen over het schooljaar.  

Wij hopen u die avond te mogen ontvangen op de Hoge Hof.  

 

E-mailadres van De Hoge Hof 

Graag willen wij u erop attenderen dat de info-mail van de Hoge Hof is gewijzigd.  

Het e-mailadres is: info.dehogehof@basisburen.nl.  
 

Start nieuwe schooljaar 

Het schooljaar zijn we weer heerlijk gestart, de eerste 

week zit er alweer op. Graag willen wij u nog kort wat 

handige informatie geven over de school en schooljaar.  

 

Schooltijden: 

Elke dag vanaf 8.15 uur en om 13.00 uur is het hek en de 

school open om de kinderen naar school te brengen. De 

leerlingen van groep 1-2 mogen naar binnen worden gebracht en groep 3 mag nog naar binnen 

worden gebracht tot aan de herfstvakantie. De overige groepen blijven buiten tot de bel om 

8.25 uur en om 13.10 uur klinkt. De leerlingen gaan daarna rustig per groep naar binnen. Zo 

kunnen wij om 8.30 uur starten in de groepen met lesgeven.  

 

Gymlessen: 

Donderdag 11.00-11.45 uur groep 6-7-8 in de gymzaal in Wadenoijen door meester Eric. 

Donderdag 14.00-15.00 uur groep 5-6 in de gymzaal in Wadenoijen door juf Marieke. 

Vrijdag 11.30-12.30 uur groep 3-4 in de gymzaal op school door juf Marieke.  

 

Fruitdagen: 

Ook dit schooljaar organiseren we 2 fruitdagen, op dinsdag en donderdag. Op 

deze dagen eten we alleen fruit tijdens de kleine pauze. Op de andere dagen 

hopen wij dat u ook een gezond tussendoortje meegeeft.  

 

 

 

 

mailto:info.dehogehof@basisburen.nl


Persoonlijke gegevens: 

Zijn uw persoonlijke gegevens verandert in de zomervakantie, denkend aan adres, e-mail of 

telefoonnummer, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van uw kind(eren). Bij voorbaat dank!  

 

Jaarkalender: 

In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u ook de jaarkalender voor komend schooljaar. In deze 

kalender hebben we de activiteiten meegenomen die op het moment van uitgeven bekend zijn. 

Gedurende het schooljaar informeren wij u via mail en/of nieuwsbrief over eventuele 

activiteiten die nog niet op de jaarkalender zijn vermeld. Wij proberen de jaarkalender zo snel 

mogelijk ook actueel te maken op de website van de school.  

Mocht u vragen hebben over de jaarkalender, dan kunt u die aan juf Ilse stellen.  

 

 

~ Overig nieuws ~ 

Avezaathse Toverbal 

Ook dit najaar heeft de Avezaathse Toverbal weer 

verschillende activiteiten gepland. Hieronder vindt u een 

overzicht van de activiteiten. Meer informatie kunt u vinden 

op de facebookpagina van de Avezaathse Toverbal: 

https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/  

 

     

Datum Wat Plaats Tijdstip Door:  

22-sep. Burendag 

Eetcafe de 

Tol nnb  

1-okt. 

Bloemschikken 

herfst Toverboom 19:30 Petra Kerkhof 

19-okt. Halloween nnb nnb  

23-nov. Sinterklaas disco Toverboom 19:00  

10-dec. 

Bloemschikken 

kerst Toverboom 19:30 Petra Kerkhof 

 

 

SKLM tussenschoolse opvang oproep!! 

Wij zo eken 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 zijn wij op zoek naar 

Pedagogisch talent die onderstaande uren gaat opvullen op onze locatie in 

Kerk-Avezaath. 

● Eén ochtend speelleergroep in combinatie met VSO (5 uur per week) 

● Drie middagen BSO (12.75 uur per week) 

● Wellicht invalwerkzaamheden op deze of andere locaties van SKLM. 

Interesse gewekt, zie volledig vacature. 

https://www.facebook.com/avezaathsetoverbal/
http://www.sklm.nl/sklm/vacatures

