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Beste ouders en verzorgers,
Hier de Nieuwsbrief van april. In de nieuwsbrief van maart werd de lente aangekondigd,
maar inmiddels doet april wat hij wil en gaan we van zon en 22 C, naar sneeuw en hagel en
hopelijk weer snel terug. Het maakt het aantal verkouden kinderen en teamleden niet minder.
Menig teamlid heeft de afgelopen weken (weer) een bezoekje aan een testlocatie gebracht.
Gelukkig tot dusverre allemaal negatief. Ook het aantal positief geteste kinderen is gelukkig
zeer gering. Hierdoor hebben we nauwelijks lesuitval gehad. Dit hebben we mede aan jullie
als ouders/verzorgers te danken. We merken dat jullie zeer bewust omgaan met de
richtlijnen van het rivm wanneer kinderen wel/niet thuis moeten blijven. En bij
onduidelijkheden merken we dat jullie overleggen met de pedagogisch medewerkers of
leerkrachten. Hiervoor is een compliment zeker op zijn plaats.
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Terugblik Pasen bij de Meerkoet
Geen voetbaltoernooi

Nieuwe gezichten op De Hoge Hoeve
Het team van De Hoge Hoeve is uitgebreid met nieuwe (tijdelijke) collega’s.
Afgelopen week is Renate Kooijman gestart. Zij vervangt Margot in de groep
Nachtegaal.
Komende week beginnen Anouk Huisman en Wilma Nefkens-Smith als
onderwijsassistent. Zij gaan tot de zomervakantie in de groepen 5 aan de
slag. Hierdoor krijgt Mandy meer ruimte om in de andere bovenbouwgroepen
te ondersteunen.
Renate

Anouk

Wilma

BSO weer open?
Afgelopen week werden er mogelijke versoepelingen aangekondigd
door minister de Jonge. Voor het eerst werd hierbij ook genoemd dat
de bso weer open mag. We hopen op de persconferentie van a.s.
dinsdag meer duidelijkheid te krijgen en houden jullie op de hoogte.

Bericht van Carin
Beste ouders en kinderen van de Hoge Hoeve,
Zoals jullie weten ben ik al een tijdje ziek en niet op het IKC aanwezig. Vanaf januari ben
ik gestart met een behandeling om hopelijk weer beter te worden. Ik heb een aantal
chemo's gehad waarvoor ik om de twee weken naar het ziekenhuis moest. Nu ben ik
gestart met een tweede ronde van 12 chemo's, elke vrijdag. Daarvan heb ik er nu drie
gehad. Gelukkig vallen de bijwerkingen mij mee en voel ik me best redelijk. Ik vul mijn
dagen in en rondom huis, probeer elke dag een stukje te wandelen of te fietsen. (als het
weer het toelaat) en neem tijd om te herstellen voordat ik weer aan de volgende
behandeling begin.
Ik mis mijn werk, de kinderen, mijn collega's en de contacten met jullie als ouders erg!
Gelukkig kan ik via Teams met de vergaderingen van ons Kernteam meedoen en volg ik,
al is het op afstand, het wel en wee van alles wat er op ons IKC gebeurt. Fijn om dit te
kunnen blijven volgen maar lastig om zo aan de zijlijn te staan. Daar moet ik mijn weg
nog een beetje in vinden.
Het doet me goed om regelmatig wat van mensen te horen. Zeker in deze "Corona- tijd"
is dit veelal via post, kaartjes en gesprekjes op afstand aan de voordeur. Ik heb zin in
wat beter weer, zoals waarschijnlijk iedereen, zodat ik buiten bezoek kan ontvangen of
om eens met iemand buiten bij te praten Hopelijk gaat dit mooie weer snel komen voor
ons allemaal!
Voor nu veel groeten en hopelijk tot gauw!
Groeten,
Carin Ketelaar

Verkeersexamen groep 7
Alle kinderen van groep 7 hebben op 1 maart hun
theorie-verkeersexamen gemaakt en iedereen is
geslaagd. Proficiat een prachtige prestatie. We hopen
dat er dit schooljaar ook nog een mogelijkheid komt om
groep 7 en 8 hun praktijkexamen te laten doen.

Parkeren
We willen nogmaals iedereen vragen om te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken voor De Hoge Hoeve of anders verderop in
de straten. Er wordt weer steeds vaker kort geparkeerd langs de weg
om kinderen in of uit te laten stappen. Dit is NIET toegestaan. Het zorgt
voor onoverzichtelijke en hierdoor gevaarlijke situaties. De komende
tijd zal er ook weer meer toezicht zijn van BOA’s en politie.

Peuter-kleuter-klooilab.
De kleuterbouw is bezig met een nieuw thema en is samen
met de groepen Waterhoen, Pimpelmees en Meerkoet
begonnen met de inrichting van een peuter-kleuterklooilab.
Zij zoeken daarvoor de volgende dingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De moestuintjes van de AH
schoenen om te poetsen, zwarte witte en bruine
schoenen met veters en schoenen met klitteband
veters
andere schoenpoetsspullen
oude knopen
kurken
zeem en trekker
kleine emmer
oude theedoeken
oude overhemden, kleine maatjes

Als laatste kunnen de kleutergroepen ook nog leggings, joggingbroekjes en broeken ter
verschoning gebruiken (met name maat 122 en 128).
Terugblik op Pasen bij de Meerkoet
Hallo allemaal !
Afgelopen weken hebben we ook bij
groep Meerkoet gewerkt met thema
Pasen. Met als feestelijke afsluiting:
de paasviering! Wat een vrolijk
thema!
We hebben voor aan de mooie
paastak die elke groep kreeg, vrolijke
eieren geknutseld. We hebben
boekjes gelezen en liedjes
gezongen.
De paasviering was ook een groot
succes! Met dank aan de geweldig
leuke paashaas die eieren kwam
verstoppen op het plein! Wij mochten
die paaseieren later weer gaan
zoeken en weet je? We hebben ze
allemaal gevonden!
Zelf hebben we eiersalade gemaakt
en een brood gebakken. Samen met
de paasbroodjes en het lekkere
drinken was het een feest! Een feest
paaslunch!
En zelfs de juffen waren druk met paaseieren zoeken en moeilijke opdrachten doen. Want de
meesters en juffen van het IKC deden mee aan de e(i)scape van de Hoge Hoeve,

georganiseerd door Riet en Natascha. De juffen vertelden ons dat ze de opdracht goed
hadden gemaakt en dat ze met alle juffen en meesters samen de goede oplossing hadden,
knap toch!

Geen voetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 3 t/m 8, dat gepland staat
op 14 april, gaat dit jaar helaas niet door.

Groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

