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NIEUWS VAN DE BASISSCHOOL
Doorstart basisonderwijs
Zes weken thuisonderwijs zit er op. De scholen gaan na de meivakantie gedeeltelijk weer open. De
lesgroepen worden in twee delen opgesplitst, waarbij de ene helft op maandag en donderdag en de
andere helft op dinsdag en vrijdag naar school gaat. Woensdag is een lesvrije dag. De vrijdag wordt
voor de groepen 1 t/m 4 een hele lesdag. Begin volgende week laten we weten in welke shift jullie
kind is ingedeeld. Kinderen uit één gezin worden op dezelfde lesdagen ingedeeld. Deze situatie zal in
ieder geval drie weken duren. Op 20 mei is er weer een persconferentie en dan weten we weer meer
over de openstelling van de scholen.
Vandaag hebben jullie de eerste informatie over onze doorstart gekregen. Jullie hebben twee
documenten ontvangen. Eén document over de kaders aan voor het heropenen van de scholen van
Innerwaard. Het andere document is het “protocol opstart basisonderwijs”, dat is opgesteld door de
ministeries van OC&W en SZW, het RIVM, de sociale partners en belangenverenigingen. Het protocol
is een handreiking en geeft allerlei richtlijnen aan voor het doorstarten van de scholen.
Schoolspecifieke informatie volgt nog.
Nogmaals onze complimenten en waardering voor jullie. Veel ouders waren overdag met de kinderen
thuis en dat gaf een andere gezinsdynamiek. Jullie hadden veel balletjes in de lucht te houden. Naast
het (thuis-)werken en allerlei andere sociaal-maatschappelijke activiteiten ook de kinderen begeleiden
bij het schoolwerk.
Alle waardering ook voor mijn collega’s. Samen hebben we in korte tijd het afstandsonderwijs en alle
communicatie daarover met hard werken goed weten vorm te geven.
Hopelijk is de doorstart op 11 mei een goede stap naar een normale schoolsituatie. Het is duidelijk de
corona-epidemie onze economie en samenleving nog lang zal beïnvloeden. Gedurende de rest van
het schooljaar zullen we ons hierop moeten aanpassen. Dat betekent dat allerlei reguliere festiviteiten
vervallen en dat we andere manieren zullen zoeken om de afsluiting van dit schooljaar en de
overgang naar het nieuwe schooljaar samen met jullie goed te laten verlopen. Over eventuele
onderwijsachterstanden maken we ons geen zorgen; dat komt goed. Belangrijker vinden we de
gezondheid en het welbevinden van de kinderen, jullie en onszelf.
Tot ziens vanaf 11 mei; wij hebben er zin in en zijn blij dat de kinderen weer naar school komen!

Cadeautje vanuit de ouderraad
Lieve kinderen van de Hoge Hoeve,
Hou aankomend weekend jullie brievenbus in de gaten. De ouderraad brengt jullie een cadeautje om
te laten weten dat we aan jullie denken. We wensen jullie een hele fijne vakantie toe, rust maar lekker
uit en doe vooral veel leuke dingen.
Groetjes, De ouderraad

Vakantierooster 2020-2021
VAKANTIEROOSTER INNERWAARD / IKC DE HOGE HOEVE 2020-2021
Herfstvakantie
17-10-2020 t/m
week 43
25-10-2020
(advies OCW)
Kerstvakantie *
19-12-2020 t/m
week 52 en 53
03-01-2021
Voorjaar
13-02-2021 t/m
week 7
(incl. Carnaval)
21-02-2021
(advies OCW)
Goede Vrijdag en
02-04-2021 en
week 13 en 14
Tweede Paasdag
05-04-2021
Meivakantie *
24-04-2021 t/m
week 17 en 18
(incl. Koningsdag en
09-05-2021
(01-05 t/m 09-05 is voorgeschreven door
Bevrijdingsdag )
OCW)
Hemelvaart
13-05-2021 t/m
week 19
14-05-2021
2e Pinksterdag
24-05-2021
week 21
Zomervakantie *
24-07-2021 t/m
weken 30 t/m 35
05-09-2021
*) voorgeschreven door OCW

Er worden in de jaarplanning nog vijf studiedagen opgenomen. De kinderen zijn dan vrij.

Gedichten dodenherdenking
In de bovenbouwgroepen hebben de leerlingen gedichten geschreven in het kader van de nationale
dodenherdenking op 4 mei. Deze twee gedichten willen we jullie niet onthouden.
Op 4 mei ben ik een minuutje stil
Omdat ik geen oorlog meer wil
Hitler is een gemene man die in ons land kwam
Door hem zijn er veel gebouwen kapot gegaan
Want hij gooide er bommen tegen aan
Ook zijn er veel Joden gevangen genomen
Daar zijn er niet veel vrij gekomen
Gelukkig hebben soldaten terug gevochten
En er is geen oorlog meer
Daarom ben ik 4 mei een minuutje stil
Omdat ik geen oorlog meer wil
Eva Hendriks, groep Zilvermeeuw
Oorlog
Wat naar
Ondergedoken
Achter een dikke muur
Niet bewegen
Want dan verraad je jezelf
Angie Walravens, groep Torenvalk

Belangrijke data
11 mei
20 mei
21 mei
22 mei
1 juni

: Doorstart basisscholen
: Persconferentie kabinet coronamaatregelen
: Hemelvaartsdag
: Vrij
: Tweede pinksterdag

Namens het IKC-team,
Wim Oosterman

