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Beste ouders en verzorgers,
Helaas blijven de kinderopvang en scholen nog minimaal een week dicht. We hopen dat we 25
januari weer open mogen. Maar al zijn we ‘dicht’, ondertussen zijn de kinderen, ouders, verzorgers
en IKC-medewekers keihard aan het werk om te leren en te begeleiden.
Dat maakt dat er weer voldoende te lezen valt in deze nieuwsbrief.

Blije bewoners van de Meridiaan
Allereerst een berichtje van de kerstwerkgroep van De Hoge
Hoeve. Voor de kerstvakantie hebben alle kinderen van ons
IKC kerstkaarten en knutselwerkjes gemaakt voor de bewoners
van de Meridiaan. Het is jammer dat het dit jaar niet mogelijk
was om echt samen met kinderen en bewoners iets te doen.
Maar de kaarten en werkjes zijn enthousiast ontvangen!

Afwezigheid en vervanging Carin
Kaartjes
In de brief die jullie gisteren hebben ontvangen, hebben jullie kunnen lezen dat Carin Ketelaar voor
lange tijd afwezig zal zijn i.v.m. ziekte. We hebben al meerdere meelevende en hartverwarmende
reacties gekregen. Ook hebben we vragen gekregen hoe kinderen en ouders Carin een kaartje o.i.d.
kunnen sturen. Vanwege
privacywetgeving mogen we geen
privéadressen geven. Maar als je een
kaartje, tekening of iets anders voor
Carin hebt, kun je dit afgeven bij De Hoge
Hoeve. Wij verzamelen ze en zorgen dat
ze bij Carin bezorgd worden. (Als je het in
de brievenbus van De Hoge Hoeve doet,
doe dit dan niet in het weekend, de bus
wordt dan niet leeg gemaakt en
regelmatig halen we op maandag
beschadigde of natte post uit de
brievenbus.)

Vervanging
Carin doet veel taken binnen De Hoge Hoeve. Ze ontvangt o.a. alle nieuwe kinderen en ouders voor
de basisschool, is onderbouwcoördinator en intern begeleider (IB).
Natascha Hoogland, leerkracht van groep 5 de Bosuil en bovenbouwcoördinator, gaat de
rondleidingen en inschrijvingen van nieuwe kinderen doen. Ook de taken die bij een
onderbouwcoördinator horen neemt zij over.
Door deze uitbreiding heeft Natascha moeten besluiten om dit schooljaar niet meer als leerkracht
voor de groep te staan. Dit vindt ze wel erg jammer. Gelukkig zal ze de kinderen nog wel iedere dag
zien. Cynthia, de andere leerkracht van De Bosuil, gaat voorlopig alle dagen werken. Na de
voorjaarsvakantie komt Sten 1,5 dag bij De Bosuil werken. Alle kinderen kennen Sten al omdat hij dit
schooljaar zijn eindstage bij groep 6 doet. Half februari is zijn stage klaar en treedt hij in dienst van
Innerwaard. Op deze wijze verwachten we de verandering voor de kinderen zo klein mogelijk te
houden.
Hanneke Heymen, leerkracht van groep 7/8, gaat voor twee dagen per week de IB-taken van Carin
vervangen. Hanneke heeft vorig jaar de opleiding voor intern begeleider afgerond. De andere drie
dagen blijft Hanneke leerkracht van groep 7/8. De andere twee dagen komt Gido Rooijakkers tot de
zomervakantie bij De Hoge Hoeve werken. Gido is een ervaren leerkracht die al dit schooljaar al
vaker als invaller bij ons gewerkt heeft. Om niet te veel verschillende leerkrachten voor de kinderen
te hebben, is besloten dat Dorine Welling die een halve dag in groep 7/8 werkt, de groep uit gaat en
individuele kinderen in de bovenbouw extra begeleiding gaat geven.

Afstandsonderwijs, Groep 8 en Toetsen
Op dit moment bieden wij noodopvang voor kinderen met ouders die
werkzaam zijn in een cruciale beroep. Het aantal kinderen varieert van
25 tot 50 per dag. Daarnaast mogen we kinderen opvangen die in de
categorie ‘kwetsbaar’ vallen en waarvoor het thuisonderwijs extra
moeilijk is. Dagelijks maken 30 kinderen gebruik van deze mogelijkheid.
Hoewel we graag meer kinderen deze mogelijkheid zouden willen
bieden, zitten we aan het maximale aantal kinderen dat we kunnen
opvangen in combinatie met het verzorgen van online onderwijs. De

komende week maken we echter een uitzondering voor de kinderen uit groep 8. Deze kinderen
krijgen binnenkort hun schooladvies waarbij de toetsresultaten van de afgelopen jaren meewegen.
Doordat de laatste twee toetsmomenten die zij hebben na een lockdown vallen, beschouwen wij hen
ook als ‘kwetsbaar’ en geven we hen de gelegenheid om twee keer naar school te komen om zich zo
beter te kunnen voorbereiden op de komende toetsen.
Natuurlijk geldt het voor alle andere kinderen vanaf groep 2 dat ze nu twee toetsmomenten na een
lockdown hebben. Voor hen komen echter nog meer toetsmomenten voor er een schooladvies
gegeven moet worden zodat er voldoende tijd is om tot een goed advies te komen.
We realiseren ons dat een lockdown voor de meeste kinderen inhoudt dat zij minder leren dan
wanneer ze dagelijks naar school gaan. De komende maanden zal daarom extra tijd en aandacht
gegeven worden aan de vakken lezen, spelling en rekenen. Natuurlijk blijft er ook voldoende ruimte
voor het ontdekkend leren, bewegen, muziek enz. Ook zal de toetsperiode die gepland stond voor 25
januari iets opgeschoven worden en starten we 3 februari met toetsen.
Als blijkt dat de scholen nog langer dicht moeten blijven, wordt ook het toetsen opnieuw aangepast.
Wij volgen hierbij de landelijke richtlijnen.

Studiedag 8 februari verplaatst naar 22 januari
Omdat kinderen meer leren bij fysiek onderwijs dan via online
lessen, hebben we besloten de studiedag van maandag 8 februari te
verplaasten naar vrijdag 22 januari. Op 22 januari vervallen hierdoor
de online lessen. We hopen dat 8 februari de scholen weer open zijn
en we zo een extra schooldag hebben. Jullie hebben hier deze week
al eerder bericht over gekregen.
Omdat de (online) lessen vervangen, bieden we vrijdag 22 januari
alleen noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal
beroep. Hierdoor kunnen zo veel mogelijk teamleden deelnemen
aan de studiedag.

Berichten uit het team
Zwangerschapsverlof voor Nadine
Lieve jongens, meisjes en natuurlijk papa’s en mama’s,
Door deze gekke tijden heb ik de meesten van jullie de
afgelopen weken helaas niet meer gezien.
De tijd is ondanks deze situatie voorbij gevlogen en
aankomende dinsdag 19 januari is dan ook alweer mijn
laatste werkdag. Ik mag dan gaan genieten van mijn
zwangerschapsverlof😊!
Ik hoop dat jullie allemaal snel weer naar de Hoge Hoeve
mogen komen om te spelen en te leren, samen met jullie
vriendjes/vriendinnetjes en juffen en meesters.Ik hoop jullie
over een paar maandjes weer terug te zien.
Blijf allemaal gezond en tot ziens!
Liefs Nadine Uffink-Lammers

Nieuwe pedagogisch medewerker
Hoi allemaal,
Mijn naam is Lotte Nieuwenhuis en ik ben sinds 14 december
2020 werkzaam bij Zonnekinderen als pedagogisch medewerker
op de locatie IKC de Hoge Hoeve. Ik ben in november van
Eindhoven naar Zevenaar verhuisd vanwege mijn studie in
Nijmegen en de nieuwe baan van mijn partner in Duiven. In
Eindhoven heb ik mijn studie ‘Social Work’ afgerond met een
specialisatie in jeugdzorg. Omdat ik nog niet klaar was met het
studeren, ben ik in september aan een nieuwe opleiding gestart
aan de Radboud in Nijmegen. Over een aantal jaar hoop ik mijn
diploma te halen en mezelf orthopedagoog te mogen noemen.
Naast mijn studie wil ik graag meer ervaring opdoen in het werken met kinderen en hun ouders. Om
die reden heb ik gesolliciteerd bij Zonnekinderen en ik ben ontzettend blij dat ik voor een aantal uur
per week mag werken. Dit zal voornamelijk op de BSO zijn. Inmiddels heb ik al best wel wat kinderen
en ouders leren kennen, maar ik hoop dat ik snel weer meer mensen kan ontmoeten.
Hopelijk tot snel!
Groetjes, Lotte

Beterschap voor Bob
Bob, leerkracht van groep 6, is begin januari geopereerd. Zijn
herstel zl nog een aantal weken duren. Met ondersteuning van
Bob vanaf zij bed neemt Sten de (online) lessen van hem over.
We hopen dat Bob er weer snel zal zijn als de scholen open
mogen.

Specialist Hoogbegaafdheid
Elles, leerkracht van groep 3, is het nieuwe jaar goed begonnen. Vorige
week is zij geslaagd voor de opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en
Differentiatie. Naast leerkrachten die opgeleid zijn voor taalspecialist of
rekenspecialist, hebben we nu dus ook een leerkracht die
hoogbegaafdheidspecialist is.

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.

