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Beste ouders en verzorgers,
In de persconferentie van 18 juni zijn veel versoepelingen in de samenleving aangekondigd.
We waren erg benieuwd wat dit voor de corona-maatregelen bij kinderopvang en het
basisonderwijs zou betekenen. Inmiddels zijn de protocollen voor de kinderopvang en het
onderwijs klaar en hebben we gekeken wat dit voor IKC de Hoge Hoeve betekent. We zijn
erg blij dat er weer zoveel mogelijk wordt. Helaas kan nog niet alles, maar het einde lijkt in
zicht. Hieronder de informatie die belangrijk is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers.
Vanaf a.s. maandag 28 juni gelden de volgende afspraken:
-

-

-

De cohorten/bubbels waarin alle groepen nu zitten
worden zowel binnen als buiten losgelaten. Dat
betekent dat kinderen van het hele IKC weer met
elkaar kunnen spelen en leren. Dit geldt voor de
kinderopvang, de Meerkoet, de school en de bso!
Onderwijsassistenten, vakdocenten e.d. mogen weer in
de groepen komen als de 1.5 m gewaarborgd is.
Ouders en andere bezoekers mogen weer in het
gebouw als de 1.5 m gewaarborgd is.
o Dit betekent dat de oudergesprekken weer fysiek op De Hoge Hoeve kunnen
plaatsvinden. (Ouders die nog liever via Teams een gesprek willen hebben,
kunnen dit aangeven.)
o Ook bij de musical kunnen ouders/verzorgers weer aanwezig zijn, maar hier
moeten we wel het een en ander voor aanpassen. De leerkrachten van groep
8 berichten hier de ouders van groep 8 zelf over.
o Hulp van ouders binnen De Hoge Hoeve wordt beperkt mogelijk. Maar alleen
als er goed 1.5 m afstand gehouden kan worden. De werkgroepen en
leerkrachten maken daar aparte afspraken over als hulp van ouders gewenst
is.
Bij het brengen en halen zijn er te veel ouders/verzorgers tegelijkertijd dat we daar de
1.5 m niet kunnen waarborgen. Daarom blijft tot minimaal 1-9-21 de regel dat
ouders/verzorgers niet mee naar binnen
komen. Kinderen van school worden net als
nu door ouders/verzorgers gebracht en
opgehaald bij de poorten. Kinderen van de
kinderopvang en bso bij de deur.
Alleen als je als ouder bij het brengen of
halen iets wilt bespreken met de leerkracht is
het toegestaan om het plein op te lopen. Houd
hierbij rekening met de 1.5 m afstand tot
andere volwassenen.

-

-

Om dezelfde reden blijven we dezelfde haaltijden en looproutes als nu hanteren tot
aan de zomervakantie.
De mondkapjesplicht voor ouders/bezoekers komt ook in het gebouw te vervallen.
Traktaties: tot dusverre waren alleen voorverpakte traktaties toegestaan. Hoewel het
geen verplichting meer is, blijft het advies om voorverpakte en geen thuis bereide
traktaties mee te geven.
De actuele beslisboom bij klachten bij kinderen of in zijn/haar omgeving zit als extra
bijlage bij deze Nieuwsbrief.

Groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

