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‘Koekeloeren’ bij het Hoge en bij Kindercentrum
Avonturijn
Gepubliceerd: 12-03-2012 13:20

Vorden - Dat niet alleen de collega’s van de medewerkers van het kindercentrum nieuwsgierig waren,
bleek wel tijdens het Open huis. Ruim 1000 belangstellenden kwamen die middag even ‘koekeloeren’.
Velen wilden wel even een kijkje nemen in de nieuwe school en het kindercentrum. Vooral de
buurtbewoners zijn blij dat de school weer op zijn oude plek terug is! Er was veel te doen en te zien.
Er werden door de kinderen, zowel van school als van de BSO allerlei activiteiten georganiseerd en
zelfgemaakte spulletjes verkocht om nog een extra bijdrage te realiseren voor de speeltoestellen op het
plein. Sara en Inez hadden met de kinderen allerlei lekkers gemaakt wat die middag werd verkocht en
leerlingen van Avonturijn zorgden ervoor dat iedereen geschminkt of met een prachtige tattoo de deur
weer uitgingen. Al met al een geslaagde middag. Op 14 maart zal de officiële opening van het
schoolgebouw plaatsvinden.

Onlangs werden de heer en mevrouw Weenk (beiden 88 jaar) van de Schuttestraat 12 in Vorden door Ans
Gotink, het Unithoofd van deze locatie, uitgenodigd om de zelfgebakken appeltaart in ontvangst te nemen.
Zij hadden deze gewonnen door het juiste aantal lego steentjes te raden van het bouwwerk wat de kinderen
van BSO Aquarius hadden gemaakt. Onder het genot van een bakje koffie werden door het echtpaar Weenk
de mooiste verhalen verteld. Dhr. Weenk blijkt rond 1960 een bestuurslid van school het Hoge te zijn
geweest en wist met zijn prachtige anekdotes de kinderen een leuke middag te bezorgen. Want wist u dat hij
in Delden, nabij de familie Enzerink, ooit te water was geraakt. Hij kon namelijk in het donker geen hand
voor ogen zien en stapte recht op de Bekke af en behaalde zo een nat pak! In de bus heeft hij zich uitgekleed
en gauw naar huis…… en na al die jaren maakt deze appeltaart het weer helemaal goed!
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Het Hoge Vorden breidt multimedia uit
Gepubliceerd: 06-02-2013 10:41

Vorden - De mannen van het Vordense Van den Brink ICT en installatiebedrijf Bosman kwamen
afgelopen week een drietal touchscreens monteren en opnemen in het netwerk van Basisschool Het
Hoge. De kinderen namen het lawaai van boren graag voorlief, want aan het eind van de dag kon er al
worden gewerkt met de nieuwe multimedia apparaten.

Een doordeweekse donderdagmiddag op basisschool Het Hoge werd voor de leerlingen uit drie bovenbouw
groepen een middag waar ze lang naar hebben uitgekeken! ‘Cool, nu kan ik mijn spreekbeurt vanaf mijn I-
pad houden’, riep één van de leerlingen enthousiast. Inderdaad. Dat kan, dankzij de mogelijkheden van
Apple TV, waar groep 5 mee gaat experimenteren. Afbeeldingen laten zien, een presentatie houden, plaatsen
in de wereld verkennen en vooral veel ontdekken. Er is voor de leerlingen ontzettend veel mogelijk op de
touchscreens. Het zijn eigenlijk net mega tablets. 

Lessen
Niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten zijn deze touchscreens een mooi hulpmiddel
voor de lessen. Veel software is beschikbaar gesteld door de uitgevers van methoden, zoals wereld in
getallen voor het vak rekenen. De instructie wordt op de screens uitgelegd en de verwerking besproken,
maar ook de toetsresultaten kunnen worden doorgenomen.
De pagina in het boek ziet er net zo uit als op de screens. Veel lessen worden ondersteund met
beeldmateriaal vanaf het internet. Groep 5 werkt momenteel over de Deltawerken. Een filmpje over de
Watersnoodramp uit 1953 maakt meteen veel duidelijk! Wat een favoriet is bij de leerlingen zijn de lessen
begrijpend lezen. Dat wordt gedaan met behulp van Nieuwsbegrip. Iedere week het allerlaatste nieuws als
tekst, met daarbij een hoop prikkelende vragen op verschillende niveaus. De daarbij behorende media is erg
aantrekkelijk voor de kinderen. Ze kunnen ook zelf inloggen op de site van Nieuwsbegrip. Het jeugdjournaal
wordt dagelijks bekeken en zo zijn er nog heel veel voorbeelden te noemen. U bent van harte welkom om
eens te komen kijken!

Tools 
Er kan ook gewoon worden geschreven op de screens, net als op een schoolbord. Wat is geschreven kan
worden opgeslagen, om het weer tevoorschijn te kunnen halen wanneer het nodig is, of om bijvoorbeeld een
uitleg door te mailen naar een leerling. De leerkrachten kunnen veel lessen al van te voren voorbereiden op
de computer. Er komen steeds meer tools om te gebruiken. Een stopwatch, digitale tijd, even de krant lezen,
wat doet het weer?, rekenspelletjes, een dansje doen, een liedje meezingen terwijl de tekst meeloopt, het
optreden van een meester of juf op youtube, het sportfilmpje van een leerling, het kan allemaal! 
Vruchtbare samenwerking
Henry van den Brink is tevreden over de samenwerking. Van den brink ICT werkt veel samen met scholen
in de regio. ‘De borden worden hier op Het Hoge echt goed ingezet en ook het werken met Apple TV komen
we zelden tegen! De school kiest voor kwaliteit en we werken al jaren heel prettig samen’, aldus de
enthousiaste van den Brink. Ook de laptops en werkstations van Het Hoge zijn gebouwd door van den brink
ICT. De mannen van het ict bedrijf denken voortdurend mee met de school over de nieuwste mogelijkheden
en bieden waar het kan hulp en geven advies. Regelmatig mag de school ook wat nieuwe apparaten
uitproberen. Wat niet veel mensen weten is dat Van den brink ICT de volledige productenlijn van Apple in
hun assortiment hebben opgenomen! Letterlijk een vruchtbare samenwerking met Het Hoge!

Bij de tijd
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De groep 5 t/m 8 zijn nu allemaal voorzien van een up to date touchscreen. De groepen van de onderbouw
hebben ook voldoende van deze middelen tot hun beschikking om dagelijks te werken met deze screens. In
totaal zijn er nu 9 touchscreens in de school en wordt er gewerkt met de Ipad. De mogelijkheden om dat uit
te breiden is de volgende stap. De school heeft ervoor gekozen om niet in één keer alle lokalen van deze
media te voorzien. Op de wijze zoals ze nu werken komen er iedere keer modellen van deze screens en
tablets binnen de school die helemaal up to date zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel, dat een bord van drie
jaar oud soms bepaalde eigenschappen niet heeft, die een recent model wel heeft. 

Basisschool Het Hoge blijft bij tijd!
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Indrukwekkend spelen op schoolplein Het Hoge
Vorden
Gepubliceerd: 11-09-2012 12:19

Vorden - Het schooljaar 2012-2013 is volop gestart. Voor basisschool Het Hoge en hun partner
Avonturijn betekent dit dat het schoolplein zal worden ingericht, geheel volgends de visie van de
school. Wie langs Het Hoge komt ziet een prachtig ingericht plein ontstaan, met veel natuurlijke
elementen. Uitdaging, meervoudige intelligenties, veiligheid, verantwoordelijk en plezier…hoe geef je
dat vorm? Het Hoge weet er wel raad mee!

Beweegwijs
Dankzij de inzet van Beweegwijs (www.beweegwijs.nl) is het plein ingericht in zones waar kinderen spelen.
‘Naast elkaar spelen, om de beurt spelen, samen delen spelen, samenwerk spelen, tegen elkaar spelen en
even niet spelen’ zijn de zones, aangegeven in kleur. De kinderen kennen deze kleuren en weten precies
waar de kleuren voor staan. Van groep 1 t/m groep 8 en ook buiten de schooltijden bij bso Avonturijn,
spelen de kinderen volgens deze principes. Iedere week worden de kinderen van groep 7 door de coach van
Beweegwijs geïnstrueerd hoe de spelen van de week zullen zijn. De kinderen van groep 7 zijn de hele week
‘juniorcoach’ en verzorgen deze spelen op het plein. Zij coachen de kinderen van de school en zetten alle
spullen klaar. Op deze manier kan iedereen spelen, iedereen wordt uitgedaagd en de vaste regels zorgen
ervoor dat er weinig incidenten zijn. Alle leerkrachten hebben een vaste plek op het plein en tijdens de pauze
is er meer dan voldoende toezicht. Resultaat van deze manier van pleinindeling en spelen is dat kinderen
veel meer bewegen omdat ieder zijn eigen plek heeft op het schoolplein; het is fijn om op deze manier samen
te spelen of je even terug te kunnen trekken.

Binnen en buiten
Voor basisschool Het Hoge is de verbintenis tussen binnen en buiten zijn enorm belangrijk. Herkenbaarheid
in structuur en regels, rekening houden met elkaar en vooral voldoende plek hebben om te kunnen werken en
spelen, waar het kan op je eigen manier. De ambitie van de school, om te zorgen voor een aangename
temperatuur in de school, is goed gelukt. Het was heerlijk koel in de school de afgelopen maand. Dankzij het
koude water dat onder de vloeren stroomt bleef de temperatuur constant en prettig. Het was zelfs even zo
gek dat de kinderen liever binnen bleven, omdat het buiten zo warm was! Het levert een fijne werkplek op
voor de kinderen en leerkrachten. 

Uitdagend spelen
Lekker klimmen en klauteren. Vallen en opstaan. Op het plein van Het Hoge is daar volop kans voor. Er zijn
grote boomstammen die uitnodigen tot eigen spelletjes, er zijn zwerfkeien die uitdagen, er is een
wilgentenenhut om lekker in te spelen. 

Daarnaast is er een nieuw speeltoestel aangeschaft. Tussen een zestal palen in honingraatvorm kunnen de
kinderen op allerlei manieren van paal naar paal. Het speeltoestel sluit prima aan bij de natuurlijke
elementen op het plein en is geschikt voor alle leeftijden. Kinderen verzinnen zelf spelletjes. Extra
aanvulling op het grasveld is het duikelrek!

Grote betrokkenheid
De ouders van de kinderen van groep 8 (2011-2012) hebben samen gezorgd voor een prachtige tuintafel.
Kinderen (en leerkrachten) kunnen er eten, drinken en gezellig samen zitten. Dankzij de ouders,

http://www.beweegwijs.nl/
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oudercommissie en sponsoren is het speeltoestel aangeschaft. 

De zwerfkeien op het voorplein hebben we van de familie Weulen Kranenbarg, de boomstammen dankzij
Natuurmomenten met behulp van Wim Woestenenk. De wilgentenenhut is gemaakt door André Heijenk. Dat
zijn slechts enkele voorbeelden. Veel ouders en mensen die bij school betrokken zijn, zetten zich in! Allen
enorm bedankt daarvoor!
Toekomst
Vooruitkijkend naar de komende maanden wordt de belijning van het schoolplein (voor beweegwijs)
gerealiseerd door de stoepkrijtlijnen te vervangen voor verflijnen. Er wordt een schooltuin aangelegd waarin
de kinderen zelf groente gaan telen (en natuurlijk opeten) en een dierenverblijf gerealiseerd waar o.a. kippen
en konijnen verzorgt zullen worden door de kinderen van Avonturijn en onze school. Ondertussen groeien
de aangeplante bomen en de beukenhaag volop. Op het (nu nog kale) grasveld staat de aanplant van enkele
heesters gepland. De tijdelijke hekken zullen dan ook definitief verdwijnen. 
Basisschool Het Hoge groeit en bloeit. De schoolresultaten zijn weer prima op peil, de kinderen gaan met
veel plezier naar school, de samenwerking met Avonturijn zorgt voor een prachtig aanbod en het schoolplein
wordt en plek om trots op te zijn!
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Streeknieuws  
Koekeloeren op Het Hoge in Vorden
Toegevoegd op: 17-02-2012
Donderdagavond was er voor ouders en belangstellenden om een kijkje te nemen in
het nieuwe schoolgebouw van Het Hoge in Vorden. Onder de noemer 'Koekeloeren
op Het Hoge' stonden de deuren van het fonkelnieuwe schoolgebouw wagenwijd
open. Veel mensen brachten een bezoekje aan de school en keken zich de ogen uit
in het moderne schoolgebouw, waarin de geschiedenis niet helemaal vergeten is.
De schoolbel van het oude schoolgebouw heeft namelijk een prominente plek
gekregen in de nieuwe school.

Uit ons fotoboek

Klik hier om meer foto's te bekijken in het fotoboek op deze website

  plaats een foto   

Laatste 50 berichten
26-03-2013 | Frontale aanrijding in Vorden
25-03-2013 | Schuur in Drempt gaat in vlammen op
25-03-2013 | 50e leerling voor basisschool IJzevoorde
25-03-2013 | Achtkasteelentocht in jubileumboekje
25-03-2013 | Kleine brand in woning Doetinchem
25-03-2013 | Baaks Belang opent wandelroutes
25-03-2013 | Schoorsteenbrand in Wehl
25-03-2013 | Man aangehouden voor mishandeling
24-03-2013 | Gezellige palmpasenoptocht in Zelhem
24-03-2013 | Werkgroep vliegtuigwrak op excursie
24-03-2013 | Rock en lol tijdens Paasbal
24-03-2013 | Voorjaarsconcert Prinses Juliana Zelhem
24-03-2013 | Toneel supportersgroep Crescendo

Streeknieuws
Frontale aanrijding in Vorden
Schuur in Drempt gaat in vlammen ...
50e leerling voor basisschool IJz...
Achtkasteelentocht in jubileumboe...
Kleine brand in woning Doetinchem
Baaks Belang opent wandelroutes
(Meer nieuws) 

Agendaberichten
Paasconcert Kulturhus in Ruurlo
Bingo in de Oranjehof
Wandelend naar Pasen
Paasontbijt in Steenderen
Klassieke muziek in Kulturhus Ruu...
Trekkertrek in Zelhem
(Meer agendaberichten) 

Ingezonden foto's
Bent u bij het nieuws of bij een
evenement in de regio? Maak een foto en
plaats deze op de site van Ideaal.
(Meer informatie) 

Sneeuw in Keppel

Ingezonden door: Ans
Op: 14-03-2013

Sportnieuws

Datum melding: - Tijdstip melding: - Situatie: 
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24-03-2013 | Open dag bij politiebureau Winterswijk
23-03-2013 | Fietser verleend geen voorrang in Zutphen
23-03-2013 | Downkern Doetinchem viert feest
23-03-2013 | Hengeloërs trotseren koud bij plantdag
23-03-2013 | Peter Drenth voorzitter CDA Gelderland
23-03-2013 | Achterhoekse autoroutes langs brocante
23-03-2013 | Met slok op de tuin in
22-03-2013 | Mannen met inbrekerswerktuigen aangehouden
22-03-2013 | Berd Westerveld winnaar streektaaldictee
22-03-2013 | Gevangenis Doetinchem moet sluiten
22-03-2013 | Gemeentehuis Berkelland korte tijd ontruimd
22-03-2013 | Gemeenten werken aan nieuw afvalbeleid
22-03-2013 | Volop werkzaamheden Vorden centrum
22-03-2013 | Tieltjes vraagt vergunning voor voor vestiging
21-03-2013 | De Bleijke in trek bij vogels
21-03-2013 | Vermiste Doetinchemmer weer terug
20-03-2013 | Serendipity in LIVE@IDEAAL
20-03-2013 | Inbraak Stedelijk Museum Zutphen
20-03-2013 | 72-jarige Doetinchemmer vermist
20-03-2013 | 67 bekeuringen bij verkeerscontrole
20-03-2013 | Forse claim vanwege kapotte sluis Eefde
20-03-2013 | Achterhoekse initiatieven in race voor Kroonappels
19-03-2013 | Doetinchemmer vermist
19-03-2013 | Met de klas de boer op
19-03-2013 | Lochem krijgt Europa-ambassadeur
19-03-2013 | Beelden overval tankstation op politie.nl
19-03-2013 | Beelden online van inbraak Zutphen
19-03-2013 | Celstraffen in zaak minderjarige escort Braamt
19-03-2013 | Vier mannen opgepakt voor beroving
19-03-2013 | Politie toont beelden dief Zutphen
18-03-2013 | Getuigen straatroof Lochem gezocht
18-03-2013 | Twitteraccount veiligheidsregio gehackt
18-03-2013 | Zwembad dicht voor verbouwing
17-03-2013 | Jubileumconcert Hummelo's Gemengd Koor
17-03-2013 | Gezellig concert VAV Varsseveld
17-03-2013 | Spannende strijd bij ONK Halle
17-03-2013 | Drukbezochte Open Zondag in Zelhem

Meer nieuws uit de Achterhoek
 Radio & TV Gelderland: www.omroepgelderland.nl
 Dagblad De Gelderlander: www.gelderlander.nl

Het laatste nieuws uit de Achterhoek hoort u ook dagelijks via de frequenties van
Radio Ideaal en kunt nalezen via IdeaalTV. 

Heeft u tips of nieuwsfeiten? Mail dan naar info@ideaal.org of bel met 0314 - 62
4002. 

SC Veendam failliet, De Graafscha...
De Graafschap praat met Jerry van...
Vol programma voor Keijenburgse B...
(Meer sportnieuws)

Ideaal actueel
Radio en TV Ideaal zoekt...
Foto's LIVE@IDEAAL.ORG
Uitzendingen Ideaal TV
(Meer Ideaal actueel)

Shownieuws
Linda heeft geen moeite met 50 wo...
Rene Froger trots op samenwerking...
Lieke niet bang voor einde carrie...
(Meer shownieuws)

Bizarnieuws
Politie geeft veelpleger VVV-bon
Eetbaar hotel voor een avond geop...
Man heeft spijt van pornosite tat...
(Meer bizarnieuws)
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