
           
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 

Plotseling ziet onze opvang en ons onderwijs er weer heel 
anders uit dan we verwachtten. We hadden niet zien 
aankomen dat ook de kinderopvang en het basisonderwijs 
moesten sluiten. Gelukkig mag onze dagbehandelinggroep 
wel open blijven.  
In allerijl hebben we vorige week dinsdag nog met alle 
kinderen het kerstfeest kunnen vieren. De kinderen 
hebben er van genoten 

en de sfeer was prima. Toch nog even echt Kerst op de 
Hoge Hoeve. 
Daarnaast hebben jullie de link ontvangen van de radio-
podcast en van de kerstfilm van de Hoge Hoeve. We 
hopen dat jullie daardoor een mooie impressie hebben 
gekregen van ons kerstfeest en nog met de kinderen 
hebben kunnen nagenieten. 

 
 
Sint en Kerst bij de Meerkoet 
 

We zitten in de December maand... Een gezellige, leuke en 
een beetje spannende maand. Bij groep Meerkoet staan onze 
activiteiten natuurlijk ook in het thema van Sinterklaas en 
Kerst. 
Sinterklaas hebben we op 4 december afgesloten, met een 
leuk feestje. Net als de andere kinderen van het IKC mochten 
wij ook naar de pieten in de hal. We vonden het erg 
spannend, maar sommige van ons durfde toch een high five 
of handje te geven. Met de gezellige muziek, vrolijke lampen, 
leuke dj, het mooi versierde podium en de lieve pieten 
konden we er erg van genieten.  In de weken hiervoor hebben 
we verschillende activiteiten gedaan, een baard maken bij de 
juffen en onszelf met schuim, maar ook bij een sinterklaasje 

met scheerschuim een baard maken, we hadden handpoppen van sint, piet en ohzosnel, 
verkleedkleren, we zingen liedjes en natuurlijk hadden we boekjes over sinterklaas. Maar ook 
hebben we onze zelfgemaakte schoentjes gezet.  
De laatste weken van het jaar werken we nog met thema kerst. En passen daar onze activiteiten op 
aan. Zingen, knutselen en lezen over kerst. Maar ook de kerstboom versieren of onszelf.  
Kerstkaarten maken en natuurlijk gezellig samen eten.  
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Noodopvang in de kerstvakantie 
 
Sinds vorige week woensdag bieden we naast de 
dagbehandelinggroep van Zozijn alleen noodopvang voor 
ouders met een cruciaal beroep die de opvang van hun 
kinderen niet op een andere wijze kunnen regelen. 
Aanmelden voor deze noodopvang kan bij Zonnekinderen. 
Alle ouders met een contract bij Zonnekinderen hebben 
hierover een bericht ontvangen. 

 
 
Online-onderwijs vanaf 4 januari 2021 
Na de kerstvakantie starten we met online-onderwijs voor de 
groepen 1 t/m 8.  
Voor de groepen 1/2 is er twee keer per week een groepsactiviteit.  
De groepen 3 t/m 8 krijgen iedere ochtend instructie.  
De groepsactiviteiten en instructie wordt in kleine groepen 
aangeboden. Per klas zijn de kinderen verdeeld in 3 of 4 groepen. 
Kijk goed in welke groep je kind is ingedeeld. Alle kinderen/ouders 
hebben een overzicht gekregen op welke tijdstippen iedere groep 
online instructie krijgt. Op andere tijdstippen zijn de leerkrachten 
bezig met een andere groep of individuele begeleiding. 
 
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen/ouders al met het inloggen geoefend. Dit ging bij 
bijna iedereen goed. Als het niet gelukt is: probeer het tijdens de kerstvakantie opnieuw, 
zodat je kind goed kan starten op 4 januari. 

 
De groepen 1 t/m 4 hebben thuiswerkpakketten opgehaald. Vanaf groep 5 werken de 
kinderen vooral via Snappet. 
 
Tijdens het online-onderwijs wordt vooral aandacht besteed aan de basisvakken: lezen, taal, 
spelling en rekenen.  
Het meeste thuiswerk heeft betrekking op deze vakken. Maar daarnaast is er ook materiaal 
van de andere vakken. 
 

Als de groepsinstructies in de ochtend zijn afgelopen 
bieden de leerkrachten individuele begeleiding. 
Kinderen worden hiervoor apart uitgenodigd of hebben 
hiervoor al bericht gekregen. 
 
Hiernaast houden de leerkrachten met ieder kind 
contact om te kijken hoe het gaat en maken ze tijd voor 
individuele vragen of problemen.  

 
De leerkrachten zijn van 8.30-17.00 uur aan het werk. In deze tijd proberen ze zoveel 
mogelijk vragen van kinderen en ouders te beantwoorden. Buiten deze tijden zijn de 
leerkrachten niet bereikbaar. Als u een vraag heeft na schooltijd, kunt u uiteraard wel een 
mail of Parro-bericht sturen. De leerkracht probeert de volgende dag(en) z.s.m. te reageren. 

 
  



Online-onderwijs voor kinderen in de Noodopvang 
Iedere dag zijn er ook kinderen die niet thuis het online-onderwijs kunnen volgen omdat hun 
ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep en de opvang op sommige dagen niet op een 
andere manier geregeld krijgen. Deze kinderen sluiten vanuit de noodopvang aan bij de 
online-instructies. In de noodopvang wordt op dezelfde wijze gewerkt als de kinderen die 
thuis het onderwijs volgen. We streven er naar dat de kinderen hun werk af hebben voordat 
ze aan het eind van de dag weer naar huis gaan. De groep van de noodopvang wordt 
grotendeels begeleid door twee onderwijsassistenten (Mandy en 
Daphne). Op drukke dagen proberen we ook nog een ander teamlid 
in te roosteren om te helpen. 
Er zijn de afgelopen dagen al veel kinderen aangemeld voor de 
noodopvang na de kerstvakantie. Hierbij wordt steeds gecheckt of 
ouders/verzorgers werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Welke 
beroepen dit zijn kunt u vinden op de site van de overheid. 
We houden ons strikt aan deze richtlijnen. Dit is ook nodig omdat de 
groep op sommige dagen al meer dan 30 kinderen telt. 
Aanmelden voor de noodopvang onder onderwijstijd kan door een 
mail te sturen naar: r.mous@dehogehoeve.nl  
Aanmelden voor noodopvang voor of na schooltijd kan via Zonnekinderen. 

 

Onderwijs op de Hoge Hoeve voor een extra groep kinderen 
In tegenstelling tot de vorige lockdown, heeft de overheid 
het onderwijs toestemming gegeven om een beperkte 
groep ‘kwetsbare’ kinderen naar school te laten komen 
tijdens de periode dat de scholen gesloten zijn. Iedere 
school mag zelf besluiten of ze deze opvang kunnen en 
willen bieden. Ook mogen scholen zelf de criteria 
opstellen welke kinderen ze als ‘kwetsbaar’ zien. Hoewel 
al relatief veel kinderen naar de noodopvang komen, 
hebben we toch besloten om ook op de Hoge Hoeve 

extra kinderen op te vangen. We hebben de keuze gemaakt om die kinderen naar de Hoge 
Hoeve te laten komen waarvoor het erg moeilijk is om online onderwijs te volgen. Deze 
kinderen krijgen op de Hoge Hoeve extra begeleiding om het onderwijs te kunnen volgen. 
Helaas hebben we deze groep moeten beperken tot 35 leerlingen afkomstig uit groep 2 t/m 
8. Samen met de kinderen van de noodopvang betekent dit dat we op sommige dagen 20% 
van de schoolkinderen opvangen. Meer kinderen is gezien de beschikbaarheid van het 
personeel in combinatie met het verzorgen van het online-onderwijs niet haalbaar. 
Ouders van kinderen die voor deze ondersteuning op de Hoge Hoeve in aanmerking komen 
hebben hier al bericht over ontvangen. 
De kinderen van groep 2 zijn welkom op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
8.30-12.00 uur (dus niet op dinsdag). 
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn van maandag t/m vrijdag welkom van 8.30-12.00 uur. 
Met dit aanbod hopen we dat ook deze kinderen de aansluiting met het onderwijsprogramma 
blijven houden en onderwijsachterstanden zo veel mogelijk voorkomen worden. 

 

 

Ophalen chromebooks 
Voor de ouders die hebben opgegeven dat hun kind niet de 
beschikking heeft over een pc, laptop of chromebook: op woensdag 
30 december tussen 9.00-12.00 uur kunnen jullie een leen-
chromebook ophalen bij de Hoge Hoeve. 
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Breng- en Haaltijden school  
 
Zodra de scholen weer open mogen blijft het nog steeds belangrijk om bij 
de start van de schooldag de kinderen door meerdere ingangen naar 
binnen te laten komen. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als tot nu het 
geval was.  
Er komt wel een verandering voor de eindtijd/het ophalen van de kinderen. 
De groepen die nu als eerste uit waren, blijven nu het langst en andersom.  
Voor de scholen weer open gaan ontvangen alle ouders een overzicht met 
de nieuwe eindtijden. 

   
We wensen iedereen, ondanks alle beperkingen, 
een mooie, gezellige kerstvakantie en een goed 
2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 


