
           
 
Beste ouders en verzorgers, 
 

 
De kinderen genieten volop van de Sintsfeer in De Hoge Hoeve.  
We hopen dat jullie als ouders/verzorgers door de verhalen van jullie kinderen en/of 
de berichtjes en foto’s in Parro ook mee kunnen genieten. 
 
In deze nieuwsbrief informatie over: 

- Samen-buiten-spelen  
- Herfstthema bij de Meerkoet 
- Pokemonkaarten 
- Overlast plein 
- Breng- en Haaltijden 
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Samen-buiten-spelen 

 

Deze woensdag was het niet zomaar buiten 

spelen tijdens de pauzes. De groepen 6 t/m 8 

hadden allerlei leuke activiteiten voor de 

groepen 1 t/m 5 bedacht. Het was een groot 

succes, dat zeker vaker gaat gebeuren. Mede 

dankzij het mooie herfstweer was het genieten 

voor ‘jong en oud’. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Herfstthema bij de Meerkoet 

 

 

 

Hallo, 
 

Overal om ons heen is het nu te zien en te 

ervaren. Het is Herfst! Dus ook binnen groep 

Meerkoet zijn wij met thema Herfst aan het 

werk.  

We knutselen, verven, zingen, praten en ervaren 

de herfst. We voelen de wind, regen en bladeren 

van de herfst. Buiten; door een heerlijke 

herfstwandeling en picknick of bij het buiten 

spelen. Bladeren zoeken en ermee kriebelen. 

Maar ook binnen kunnen we de herfst ervaren 

met een planten spuit maken we regen en met 

een föhn maken we de wind.  

Het is een leuk en leerzaam thema om samen 

mee aan de slag te zijn.  
 

Groetjes,  

De meerkoeten 
 

 

 
 
 



Pokemon 
De Pokemonkaarten zijn weer een echte rage bij De Hoge 
Hoeve. Meenemen naar school mag. Maar de afspraak met de 
kinderen is dat ze tijdens de lessen in tas, jas o.i.d. blijven. In de 
pauzes mogen ze mee naar buiten. Ruilen is voor de meeste 
kinderen onderdeel van het spel. Maar iedereen weet dat ruilen 
niet altijd goed gaat. Wij geven bij de kinderen aan dat ruilen 
van Pokemonkaarten de eigen verantwoordelijkheid is. Wel bespreken we met de oudere 
kinderen dat zij bij het ruilen geen misbruik mogen maken van jonge kinderen. Als je kind 
aangeeft dat het ruilen niet goed gaat, bespreek dan met hem/haar dat het wellicht beter is 
geen Pokemonkaarten mee naar school te nemen. 
 

Overlast op het plein na schooltijd 
 

We hebben een prachtig speelplein rondom de 
Hoge Hoeve. Tijdens schooltijd genieten de 
kinderen hier van. Na schooltijd is het plein voor 
de bso-kinderen. Ook andere kinderen van De 
Hoge Hoeve of uit de wijk willen regelmatig 
graag op het plein spelen. Hoewel het plein dan 
officieel ‘verboden toegang’  is, kunnen we ons 
dat goed voorstellen en meestal wordt er ook 
gezellig gespeeld. Helaas constateren we de 
laatste weken ook overlast op het plein. 

Kinderen van De Hoge Hoeve zijn doorgaans prima aanspreekbaar op hun gedrag als dit door 
één van de teamleden gebeurt. Maar regelmatig is de groep gemengd van samenstelling en 
krijgen pedagogisch medewerkers of leerkrachten een grote mond. Bovendien wordt er veel 
afval (blikjes, lege snoepverpakkingen) achtergelaten en vernielingen aangebracht. Dit 
weekend zijn bijvoorbeeld rotjes in de brievenbus gegooid waardoor de post verbrand is. 
Ook buurtbewoners klagen over overlast ’s avonds en in het weekend. Daarom willen we 
jullie vragen om met je kind afspraken te maken wat je van hem/haar verwacht als je kind 
buiten schooltijd op het plein speelt. Als de overlast blijft, zullen we helaas kinderen moeten 
gaan verbieden om buiten schooltijd op het plein te spelen en ze moeten verwijzen naar 
andere speelplekken in de wijk. 
 
Breng- en Haaltijden school  
 
In de vorige Nieuwsbrief informeerden we jullie dat als er na de 
kerstvakantie nog geen ruimte is om naar de ‘officiële’ schooltijden terug te 
gaan er waarschijnlijk een wisseling plaats gaat vinden tussen de ‘eerdere’ 
en ‘latere’ ophaaltijden. Gezien het hoge aantal corona-besmettingen en 
de landelijke berichten is de verwachting dat we inderdaad nog moeten 
blijven werken met aangepaste schooltijden. Voor de kerstvakantie krijgen 
jullie hier apart bericht over en hoe dit er dan uit gaat zien. Maar houdt er 
a.u.b. alvast rekening mee. 

 
We wensen iedereen die het sinterklaasfeest viert alvast een gezellige 5 en 6 
december! 


