NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
24 mei 2021
Beste ouders en verzorgers,
Hier een extra, tweede Nieuwsbrief van mei. Helaas hebben we nog niet alle informatie over
evt. corona-versoepelingen voor de laatste maanden van dit schooljaar. Waarschijnlijk buigt
het OMT zich komende week weer over het basisonderwijs, waaronder de kampen van
groep 8. Gelukkig hebben wij ieder jaar aan het begin van het schooljaar onze kampdagen,
tegelijk met de andere Opstartdagen, zodat we ons daar voorlopig geen zorgen over hoeven
te maken. We kunnen er al wel van uit gaan dat de viering van het 5-jarig bestaan van ons
IKC, dat eind vorig schooljaar al gepland stond, ook dit schooljaar niet groots gevierd kan
worden. Wel willen we daarom iets speciaals doen tijdens onze Themaweek, die we naar het
einde van het schooljaar verplaatst hebben.

In deze nieuwsbrief informatie over:
-

Parkeren
Westervoortse sportdag vrijdag 28 mei
Eindmusical groep 8
GMR Innerwaard zoekt notulist

Parkeren
We zien dat de afgelopen weken het parkeren de meeste dagen al
beter verloopt. Helaas heeft de politie al wel moeten bekeuren. De
komende tijd zullen zij regelmatig blijven controleren. Maar ook als ze
er niet (zichtbaar) zijn: parkeer veilig op de plaatsen waar dit is
toegestaan! Zo houden we de situatie rondom De Hoge Hoeve
overzichtelijk en veilig voor onze kinderen.

Westervoortse sportdag vrijdag 28 mei
Hallo allemaal,
Helaas heeft de sportdagcommissie moeten besluiten ook
dit jaar geen sportdag te organiseren i.v.m. de
maatregelen die nog gelden rondom Corona.
Dit houdt in dat de sportdag voor zowel de peuters,
onderbouw en bovenbouw niet door kan gaan op de
manier, zoals we gewend zijn.

Wij willen alle ouders die zich al als hulpouder hadden aangemeld bedanken voor hun
opgave en hopen volgend jaar weer van jullie hulp gebruik te kunnen en mogen maken.
Om de kinderen van ons IKC toch een beetje in beweging te houden zorgen wij er met het
team voor dat er op een andere dag (na alle toetsen) extra aandacht is voor bewegen.
Daarbij valt de denken aan kleine activiteiten tijdens het buitenspelen, maar ook bewegend
leren. Hierover worden jullie te zijner tijd op de hoogte gesteld.
Groetjes,
De sportdagcommissie Westervoort en team IKC De Hoge Hoeve

Eindmusical groep 8
De musical is gekozen, de rollen verdeeld. Het oefenen
kan beginnen. Hanneke en Fred krijgen hierbij extra
ondersteuning van onze vakdocent muziek Juliëtte. De
twee groepen 8 oefenen voorlopig zoveel mogelijk apart,
maar natuurlijk moet er ook samen geoefend worden. Dit
doen ze zoveel mogelijk aan het eind van de week en
als het kan buiten. We hopen op korte termijn ook te
weten hoe we de eindmusical van groep 8 kunnen gaan
opvoeren en of er ook ouders als publiek bij aanwezig
kunnen zijn.

GMR zoekt notulist
De GMR van de Stichting Innerwaard is met spoed op zoek naar een notulist met
ervaring.
De GMR staat voor Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad.
Zij praat mee over bovenschoolse zaken, onderwerpen
die van belang zijn voor alle 8 scholen van de Stichting
Innerwaard.
Van de notulist wordt gevraagd om notulen te maken
tijdens de vergaderingen (gemiddeld 6x per jaar) van de
GMR. Deze uit te werken en in de toekomst wellicht ook een terugkoppeling te organiseren
naar de MR-en van alle scholen.
De vergoeding bedraagt €75,00 netto per vergadering.
Bent u enthousiast, maar wilt u nog nadere informatie of heeft u nog vragen dan kunt u
contact opnemen met Maicke Kuiper, leerkracht IKC “de Brug”.
Mailadres: m.kuiper@bsdebrug.nl

Groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

