
           
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Alweer de derde nieuwsbrief van dit jaar. Veel kinderen zijn samen met hun ouders aan het 
genieten van de herfstvakantie, andere kinderen vermaken zich prima bij het kdv, de bso of 
Zozijn. Zo zorgen we met elkaar dat iedereen toch een vakantiegevoel krijgt in deze 
bijzondere tijd. 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

- Groene vingers bij het kinderdagverblijf 
- Laatste versie van een opnieuw aangepaste ‘beslisboom’ 
- Breng- en haaltijden school 
- Voorstellen van Jessica, de Sportcoach 
- Foto’s van de interne verhuizing bij de kinderopvang 

 
Groene vingers bij het kinderdagverblijf 
 
Vier keer per jaar komen de medewerkers van het tuinonderhoud 
samen met de kinderen van de peutergroepen een tuinactiviteit 
doen. Afgelopen maandag was de eerste keer. Het is een leuke 
manier om de kinderen van de natuur te laten genieten en sluit 
goed aan bij De Hoge Hoeve als ‘Gezond IKC’, waarbij groen, 
beweging en fysieke veiligheid aan bod komen. De 
tuinonderhoudmedewerker zorgt voor materiaal zoals kruiwagens, 
scheppen, bezems en harken. 

 
Laatste versie Beslisboom 
 
In de bijlage de laatste versie van de ‘beslisboom’. Deze wordt gebruikt door alle 
pedagogisch medewerkers en leerkrachten om te beoordelen of een kind wel/niet naar de 
kinderopvang en/of school kan komen. Ook ouders/verzorgers kunnen zo zelf kijken of ze 
hun kind wel of niet thuis moeten houden. Deze versie geldt voor alle kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8. 

 
Breng- en haaltijden school 
 
We merken dat het rustiger is bij het brengen en op halen van de kinderen. Waarschijnlijk 
speelt hierbij de mindere weer en het gebruik van een extra ingang bij groep 5 en 6 een rol. 
We hadden gehoopt dat we rond deze tijd ook de ophaaltijden weer naar de ‘oude/officiele’ 
tijden konden terug laten gaan. Maar n.a.v. de aangescherpte landelijke corona-richtlijnen is 
in overleg met de Ouderraad besloten dat de huidige tijden tot aan de kerstvakantie blijven 
bestaan. We hopen dat er na de kerstvakantie ruimte is om terug te gaan naar de ‘officiele’ 
tijden. Mocht dit nog niet kunnen, dan zal er hoogstwaarschijnlijk een wisseling plaatsvinden 
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tussen de ‘eerdere’ en ‘latere’ ophaaltijden. We informeren u daar uiteraard later uitgebreider 
over. 

 
Voorstellen: Jessica (sportcoach) 
 
Hallo allemaal,  
 
Ik ben Jessica en ik ben vanaf 1 oktober de 
nieuwe sportcoach in Westervoort en 
Groessen. Je zal mij regelmatig zien op de 
verschillende groepen. Met mijn opleidingen 
Onderwijsassistent en Leraar Lichamelijke 
Opvoeding en mijn ervaring van 5 jaar bij 
Kinderopvang Zonnekinderen ga ik zorgen voor 
uitdagende sportactiviteiten. Zelf vind ik het erg 
leuk om te volleyballen en groepslessen te 
volgen in de sportschool. Wil je meer over mij te 
weten komen spreek mij dan gerust aan.  
 
Ik heb er zin in! 
 

 
Interne verhuizing kinderopvang 
 
Afgelopen zaterdag zijn de pedagogisch medewerkers aan de slag gegaan om de groep 
Roodborst en Waterhoen te verhuizen en een heus Peuterplein in te richten tussen de 
groepen Pimpelmees, Waterhoen en Zozijn. Hieronder enkele foto’s zodat jullie kunnen zien 
hoe mooi het is geworden.  

 
 
 
 

 
 

 
 

Het Peuterplein 

De Roodborst (0-4 jarigen) 



  

De Pimpelmees (2-4 jarigen) 

De Waterhoen (2-4 jarigen) 


