NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
25 september 2020
Beste ouders en verzorgers,
Een tweede Nieuwsbrief van dit nieuwe IKC-jaar.
Inmiddels beginnen de (nieuwe) kinderen bij Zozijn, de
kinderopvang en school hun draai te vinden, hebben de
groepen 1 t/m 8 genoten van de Opstartdagen en van
Streetwise en wordt er in en om het hele IKC actief
gespeeld en geleerd. Op school worden zelfs de eerste
toetsen al weer afgenomen en zijn de ‘keer-om’
gesprekken van start gegaan. Fijn om buiten schooltijd
ook weer ouders te kunnen ontmoeten, al is het nog
mondjesmaat en volgens de corona-regels.

In deze nieuwsbrief verder informatie over:
- Aanpassing ingangen bij halen en brengen
- IKC-kinderraad
- Schoolfotograaf op het hele IKC
- Thema kleuterbouw
- Interne verhuizing bij de kinderopvang
- Nieuwe pedagogsich medewerker
- Spaaractie voor schoolboeken
- Inspecties: GGD en Onderwijs
- Nieuws vanuit de Ouderraad (aparte bijlage)
- Nieuws vanuit de MR (aparte bijlage)
- Beslisboom bij Covid-19 klachten (aparte bijlage)
- En verder….

Aanpassingen bij brengen en ophalen van de kinderen
Omdat het aan de voorkant van de Hoge Hoeve bij m.n. de linkeringang
erg druk is met ouders is voor de volgende aanpassing gekozen:
Vanaf maandag 28 september komen en verlaten de groepen Bosuil en
Albatros het plein via de linker zijpoorten van het plein. Daar is ook ruimte
voor ouders om buiten het hek te staan/wachten. Kinderen die met de
fiets komen, mogen uiteraard wel het plein op via de hoofdingang.
Voor de andere groepen verandert er niets.
Afspraak blijft dat ouders niet het schoolplein op komen, ook niet in de fietsenstalling.
Hiernaast het dringende verzoek om als je je kind wegbrengt niet te lang bij het hek te blijven
staan. Zeker voor kleuters is het moeilijk om dan niet nog even naar mama, papa, oma of
opa te lopen, waardoor het moeilijker wordt voor de leerkrachten om het overzicht te houden.
We zien ook dat hierdoor het onderling afstand houden van volwassenen bij het hek minder
goed gaat.
Voor de herfstvakantie evalueren we opnieuw. O.a. over de nu gehanteerde schooltijden.

Nieuwe IKC kinderraad
Even voorstellen...

Wij zijn de IKC kinderraad van het schooljaar 2020-2021. Ieder jaar houden we op school
verkiezingen voor de IKC kinderraad, in de groepen 4 t/m 8 wordt er namens de hele klas
een vertegenwoordiger gekozen. Ze zijn ook vertegenwoordiger van de peuters, kleuters en
de groepen 3. Dit jaar zijn dat: Vika, Nina, Tatum, Silke, Kane, Krijn, Stijn en Milan. Jeroen
helpt als ouder mee. De kinderraad denkt en beslist mee over zaken die op ons IKC voor
kinderen belangrijk zijn.

Schoolfotograaf op IKC de Hoge Hoeve
Aanstaande maandag 28 september komt de schoolfotograaf weer op
ons IKC. Haar naam is Erika Derksen en zij zal de hele week op
school aanwezig zijn.
Zodra de foto’s klaar zijn krijgt u een inlogcode zodat u de foto’s via
een beveiligde verbinding kunt bekijken en bestellen. De financiële
afwikkeling en bestelling verloopt tussen ouders en fotograaf.
Vanzelfsprekend is alle privacy gewaarborgd.
De planning voor deze week ziet er als volgt uit:

DAGDEEL

Maandag 28-09
3a Ooievaar

Dinsdag 29-09
1/2 b Kwikstaart

Woensdag 30-09
1/2 c IJsvogels

Donderdag 01-10
1/2 d Nachtegaal

OCHTEND

KDV Roodborst
KDV-PGR
Waterhoen
KDV-PGR
Pimpelmees

Zozijn Meerkoet
KDV Roodborst

KDV Roodborst
KDV-PGR
Waterhoen/Pimpelmees
5a Leeuwerik

Zozijn Meerkoet
KDV Roodborst

Vrijdag 02-10
KDV-PGR
Waterhoen/Pimpelmees
KDV Roodborst
BROER/ZUS FOTO’S

5b Bosuil

BROER/ZUS FOTO’S

6a Albatros

3b Pelikaan

BROER/ZUS FOTO’S

8a Zeearend
7b/8b Torenvalk
KDV-PGR
Waterhoen/Pimpelmees

BROER/ZUS FOTO’S
BROER/ZUS FOTO’S

KDV-PGR
Waterhoen
KDV-PGR
Pimpelmees

PAUZE
MIDDAG

1/2a Kolibrie
7a Zilvermeeuw

4a Lepelaar
4b Lijster

Op vrijdag 2 oktober zullen vanaf 10:00 uur de broer/zus foto’s plaatsvinden van de kinderen uit
groep 1 t/m 8. U hoeft zich hier niet voor in te schrijven.

Thema kleuterbouw: Ridders en Jonkvrouwen
Wij zijn gestart met het thema:" Wij wonen in een kasteel." Er
lopen inmiddels al heel wat jonkvrouwen en ridders in De
Hoge Hoeve rond. Misschien zijn er ouders van (oudere)
kinderen die nog verkleedkleding thuis hebben, die niet meer
door de kinderen gebruikt worden. Het zou fijn zijn als wij ze
mogen lenen!
Ridderpakken,
schilden, zwaarden,
mooie jurken alles is
welkom!
Ook boeken, spellen
en andere materialen
die we mogen lenen
voor dit thema zijn
welkom.
Zorgen jullie dat er een naam op de spullen staat?
Ons thema duurt tot aan de herfstvakantie.

Interne verhuizing kinderopvang
In de vorige nieuwsbrief informeerden we jullie
over de verbouwing bij de kinderopvang.
Inmiddels is de verbouwing bijna klaar en kan
er binnenkort verhuisd worden. We verwachten
dat in de herfstvakantie de babygroep
(Roodborst) naar de groepsruimte van
Waterhoen verhuist en de peuters van
Waterhoen naar de groepsruimte van
Roodborst. Ook zal de hal tussen de beide
peutergroepen en Zozijn dan ingericht worden
als ‘Peuterplein’.

Nieuwe pedagogisch medewerker
Vanaf 1 oktober komt Lisa Kamphuis het kinderopvangteam versterken. Lisa
zal vooral in de bso gaan werken.
In de volgende Nieuwsbrief zal Lisa zich verder voorstellen.

Bruna actie: “Sparen voor schoolbieb-boeken”
Yes!! we mogen weer meedoen met de bruna actie.
Wanneer u als ouder bij de Bruna een
kinderboek koopt, tijdens de
kinderboekenweek (30 september t/m 11
oktober 2020), kunt u de kassabon
meegeven aan uw zoon of dochter en
inleveren bij de leerkracht. De verzamelde
kassabonnen kunnen we t/m 14 november
2020 inleveren bij de Bruna in het dorp. Met
20% van het totaalbedrag gaan we dan
nieuwe boeken voor de school kopen. We
doen dit in overleg met de leerkrachten
aangezien zij het beste weten welke boeken
nog een goede aanvulling zijn op de
schoolbieb.
De kassabonnen van opa’s en oma’s die
kinderboeken kopen mogen uiteraard ook meegegeven worden.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om de bon in een envelop te doen, wanneer u deze
meegeeft?
Vriendelijke groet,
Anja en Gerda (activiteitencommissie)

Inspecties
GGD-inspectie
In de zomervakantie is de GGD zowel bij het kinderdagverblijf als bij
de bso op bezoek geweest voor een jaarlijks inspectiebezoek. Hierbij
heeft de GGD gekeken of de opvang zowel in de praktijk als op
organisatieniveau aan alle wettelijke eisen voldoet. Beide bezoeken
zijn goed verlopen. De GGD is tevreden over hoe de opvang
georganiseerd en uitgevoerd wordt. Een compliment zeker ook voor
onze pedagogisch medewerkers! Op de site van het Landelijk
Register Kinderopvang kunt u beide rapporten vinden.
Gesprek met onderwijsinspectie
Afgelopen dinsdag was er een online-gesprek met de onderwijsinspecteur. Het was een zgn.
thema-onderzoek waarin de inspectie graag wil weten hoe binnen de diverse scholen in
Nederland aan kwaliteitsverbetering wordt gewerkt. We hebben gesproken over de volgende
speerpunten: het Pedagogisch klimaat, Ontdekkend leren bij Wereld Oriëntatie en Kunst en
Cultuur en Inclusief onderwijs. Tot slot hebben we nog ingezoomd hoe deze thema’s
aansluiten bij de kinderpopulatie van de Hoge Hoeve. Het was een zeer prettig gesprek dat
ons ook helpt om onze doelen scherp te houden.
Het betrof was een informatief gesprek. Er wordt geen beoordeling gegeven en er komt geen
inspectieverslag.

En verder….
• Wilt u buiten blijven wachten als u voor een keer-om gesprek komt? De
leerkracht haalt u bij de buitendeur op. Als u gezondheidsklachten heeft:
zeg de afspraak af en maak een nieuwe afspraak.
•

Op 8 oktober is de jaarlijkse Survival-Run. Verdere
informatie volgt nog.

•

Vergeet niet de informatie van de MR en Ouderraad
te leen die in de andere bijlages staat.

•

Twijfel je of je kind wel/niet naar het IKC kan komen
i.v.m. gezondheidsklachten? Raadpleeg de
beslisboom in de bijlage.

