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Beste ouders en verzorgers,
Nog zes weken en dan gaan we genieten van een zomervakantie thuis, in de kinderopvang
of bso, in Nederland of juist er weer op-uit. Gelukkig hebben we pas laat vakantie dit jaar,
want er staan nog zoveel leuke activiteiten gepland…
In deze Nieuwsbrief daarom niet alleen nieuws over wat er gebeurd is op De Hoge Hoeve,
maar vooral ook veel wat er nog komen gaat.
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Nieuws uit het team : terug en (tijdelijk) afscheid en nieuwe collega’s
Nadine U. is terug van bevallingsverlof en is weer gestart op de groep Roodborst
van het kdv.
Ellen Wijga (Meerkoet), heeft een andere baan dichterbij haar woonplaats
gevonden. Zij gaat als pedagogisch medewerkster aan de slag bij een agrarisch
kinderdagverblijf. Woensdag 23 juni is haar laatste dag bij ons.
Marieke van den Brink volgt Ellen op. Marieke is al bekend bij de Meerkoet, omdat
ze als invalkracht al op de groep gewerkt heeft.

Lisa Kamphuis (bso) is deze week voor het laatst op de bso. Ze maakt de
overstap naar een kinderopvangorganisatie in Nijmegen.
Kaylee Driessen is een nieuwe pedagogisch medewerkster op de Hoge Hoeve.
Zij gaat vooral in de bso aan het werk, maar zal ook op het kdv te vinden zijn. Zij start eind
juni.

Daphne (bso) gaat tijdelijk een andere functie binnen Zonnekinderen vervullen. Zij
gaat in de periode juli-okt de sprotcoach vervangen die met zwangerschapsverlof
gaat. We gaan Daphne dus nog wel zien als ze als sportcoach op het kdv en de bso
komt werken. En uiteraard als onderwijsassistent binnen school.
Zon en insmeren
We genieten met zijn allen van het mooie weer. De kinderen spelen
volop buiten. Het is daarom belangrijk dat de kinderen ingesmeerd
zijn voor ze naar het IKC komen. Gedurende de dag doen we het
indien nodig ook nog een keer.
Als je wilt dat je kind eigen zonnebrandcrème gebruikt, vergeet dan
niet om deze mee te geven en dit door te geven aan school en
opvang. Nu komt het regelmatig voor dat een kind zegt dat hij/zij onze zonnebrandcrème niet
mag gebruiken, maar geen eigen zonnebrandcrème bij zich heeft.

Kanjers van groep 7 en 8
Afgelopen week kon eindelijk toch het praktisch
verkeersexamen gefietst worden door de kinderen van groep 7
en 8. Woensdag was wethouder Breunissen speciaal naar ons
IKC afgereisd om alle kinderen van groep 8 succes te wensen
met een praatje en een ‘elleboog’. Vrijdag was het de beurt
aan groep 7. Vrolijk en ook een beetje zenuwachtig gingen ze
één voor één op weg.
Met als resultaat: alle 85 geslaagd!!! Gefeliciteerd!

Groep 8 heeft in april ook al een prachtige prestatie neergezet bij de
landelijke eind-CITO. De gemiddelde score van de Hoge Hoeve is dit jaar
536,5. (Het landelijk gemiddelde is 534,5.) Een prestatie van onze groep
8 om trots op te zijn. Zeker na zo’n moeilijk corona-jaar. Maar nog mooier
is dat alle kinderen een score hebben gehaald die past bij het
schooladvies dat zij gekregen hebben. Een enkeling zelfs nog iets beter,
zodat het advies naar boven kon worden aangepast.

Groepen schooljaar 2021-2022
De groepsindeling voor komend schooljaar is rond. Het voorstel is aan de MR voorgelegd en
deze heeft er mee ingestemd.
Schooljaar 2021-2022 hebben we binnen school de volgende 15 groepen:
- vier kleutergroepen 1/2
- twee groepen 3
- twee groepen 4
- twee groepen 5
- twee groepen 6
- één groep 7
- twee groepen 8

Dit jaar hebben we 14 groepen, waarvan één groep 7 , één groep 7/8 en één groep 8. Omdat
de kinderen van groep 8 na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan, houden we 1,5
groep 7 over die volgend jaar groep 8 wordt. Het aantal kinderen is te groot om er één groep
van te maken. We hebben gepuzzeld hoe we dit kunnen oplossen. Uiteindelijk hebben we
met het hele team gekozen om een deel van de extra financiële middelen die de school krijgt
in te zetten om een extra groep te starten. (We krijgen geld om de werkdruk te verminderen
en geld voor extra kwaliteitsontwikkeling van het onderwijs vanwege corona.) We gaan dus
van 14 naar 15 groepen. Een vogelnaam voor deze extra groep moet nog bedacht worden.
Er is een interne verbouwing nodig om deze groep een eigen groepsruimte te geven. In
overleg met de architect is een plan gemaakt om het huidige muziek/technieklokaal aan te
passen en hier een groepslokaal en een teamkamer/gesprekruimte van te maken. De
huidige teamkamer wordt technieklokaal. Onze vakdocent muziek gaat de muzieklessen in
de groepen geven. Er komen mogelijkheden om de vele instrumenten die we nu hebben, te
blijven gebruiken.
We zijn nu bezig om aan alle groepen leerkrachten te koppelen. Zodra dit rond is en met de
MR besproken, informeren wij z.s.m. alle ouders en kinderen.

Afscheid van twee collega’s
Myrthe, leerkracht in groep 1/2, heeft besloten om De Hoge
Hoeve te verlaten. Zij neemt voor de zomervakantie afscheid van
de kinderen, ouders en het team.
Janneke stopt aan het einde van het schooljaar met haar werk
als intern begeleider en gaat van haar vrije tijd genieten.

Hanneke volgt Janneke op als IB-er
Hanneke, leerkracht van groep 8, vervangt sinds januari Carin als
intern begeleider voor de onderbouw. Totdat Carin hersteld is,
blijft ze dit doen. Vanaf september volgt zij ook Janneke op als
intern begeleider voor de bovenbouw. Hiernaast blijft Hanneke
nog deels als leerkracht aan het werk.

Nieuwe gezichten die blijven
Wendy J. werkt het hele jaar al in de groep 1/2 en Marieke sinds januari.
Beiden blijven ze ook volgend jaar ons team versterken!
Sten heeft de PABO afgerond en gaat nu helemaal als leerkracht bij ons aan de slag.
Anouk werkt vanuit de subsidie ‘extra handen in de klas’ als onderwijsassistent in groep 5a.
Deze subsidie is verlengd t/m december. Anouk wil haar werkzaamheden op de Hoge Hoeve
graag voortzetten.

Nieuwe gezichten die komen
Vanaf september komen er nog twee nieuwe gezichten op het IKC.
Tom Hakvoort wordt een nieuwe leerkracht voor de bovenbouw en Moniek Veenstra gaat
ons administratief ondersteunen. Beiden zullen zich binnenkort verder aan jullie voorstellen.

Nationale Modderdag
Op dinsdag 29 juni is het weer Modderdag. Op deze dag mag er
door de kinderen van de Meerkoet, het kinderdagverblijf en de
groepen 1 t/m 4, lekker gekliederd worden met zand, modder en
water. Verdere informatie volgt.

IKC-Themaweek
Het hele jaar rond, zijn we gezond!
Aan het eind van dit schooljaar hebben we nog een IKC-thema
week over het lichaam, gezondheid en bewegen. Tijdens deze week wordt er in alle groepen
gewerkt aan dit thema. We werken dan niet uit de gebruikelijke methodes. Rekenen, taal,
spelling, wereldoriëntatie en creatieve vakken worden dan thematisch aangeboden.
Daarnaast krijgen alle groepen een kookworkshop van Amy, een echte kok!
De baby's en peuters gaan van alles proeven bij "Een proeverij maakt je blij".
Groep 1 t/m 4 krijgen de workshop "Kook je kleur".
De groepen 5 t/m 8 gaan aan de slag met "Van troep naar soep".
Bij gezondheid hoort naast gezonde voeding natuurlijk ook bewegen. Dat gaan we deze
week extra veel doen. De sporten die we normaal gesproken bij de sportdag doen, komen in
deze week volop aan bod.
Kortom; een leerzame, sportieve en leuke week aan het eind van dit schooljaar. Wij kijken
ernaar uit!

Eindmusical groep 8
De kinderen, ouders en verzorgers van groep 8 hebben al bericht
gekregen over het afscheid van groep 8 en de eindmusical. De
kinderen zijn erg hard en goed aan het oefenen en ook het decor
begint als aardig vorm te krijgen.

Jaarafsluiting
Op dinsdag 20 en woensdag 21 juli is onze jaarafsluiting. De dagen
zijn er tal van leuke activiteiten voor de kinderen om het jaar
feestelijk af te sluiten. Welke dat zijn houden we nog even als
verrassing.

Parkeren
Het verkeerd parkeren en stoppen op de weg voor De Hoge Hoeve lijkt
iets minder te worden. Echter het probleem verplaatst zich naar de
zijkant van de Hoge Hoeve, waar de straat als een soort kiss-and-ridezone gebruikt wordt. Voor de kinderen die met de fiets komen levert dit
nu ook daar ook gevaarlijke situaties op.
Afgelopen week hebben Anja Klein Gunnewiek (ouderraad) en ik een
overleg met de gemeente en iemand van de bewonersvereniging
gehad om de problemen te bespreken. Er zal een parkeerverbod komen op een groot deel
van De Hoge Hoeve. Zodra de borden hiervoor geplaatst worden, zal er extra op
gecontroleerd worden. Het verzoek blijft om zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen.
(Dat de kinderen prima kunnen fietsen hebben groep 7 en 8 deze week bewezen.)
En als je toch met de auto moet komen vanwege de afstand, parkeer dan zoveel mogelijk in
de aanwezige parkeervakken voor de Hoge Hoeve en net iets voorbij het IKC. Ook op de
Grobbenhof is voldoende parkeerruimte.

Groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

