NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
9 mei 2021
Beste ouders en verzorgers,
Hier de (eerste) Nieuwsbrief van mei. We hopen dat iedereen deze zondag nog aan het
genieten is van de zomerse zondag. Tijdens de meivakantie is het kinderdagverblijf, bso en
de Meerkoet open geweest en zijn er zelfs airco’s in het kinderdagverblijf geplaatst. Dus laat
de zomer maar komen! Vanaf maandag is het hele IKC weer open. We starten met een korte
week ivm Hemelvaart. Helaas zijn de corona-maatregelen tot dusverre nog niet verder
versoepeld. Ook hebben we in de meivakantie van ouders en de GGD enkele meldingen van
positieve testuitslagen bij kinderen van De Hoge Hoeve gekregen. We hopen dat iedereen
weer snel opknapt en naar De Hoge Hoeve kan komen. Vanwege de meivakantie zijn er
gelukkig geen groepen in thuisquarantaine gehoeven. Maar naleving van de regels blijft
belangrijk om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.
De komende maand zullen we besluiten gaan nemen over de eindmusical, de groepsindeling
voor volgend schooljaar en hoe we de extra onderwijsgelden, die beschikbaar komen
vanwege corona, gaan besteden. Dus we verwachten in mei nog een tweede Nieuwsbrief te
kunnen sturen.

In deze nieuwsbrief informatie over:
-

Parkeren
Luizencontrole
Terugbrengen rapporten/verslagen
Airco’s bij het kinderdagverblijf
Meester- en juffendag

Parkeren
We willen nogmaals iedereen vragen om te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken voor De Hoge Hoeve of anders verderop in
de straten. Er wordt weer steeds vaker kort geparkeerd langs de weg
om kinderen in of uit te laten stappen. Dit is NIET toegestaan. Het zorgt
voor onoverzichtelijke en hierdoor gevaarlijke situaties. Ik heb
afgelopen week bericht gekregen van de wijkagenten dat er komende
week opvallend en onopvallend gecontroleerd gaat worden.

Luizencontrole
Van de kappers hebben we bericht gekregen dat de hoofdluis weer
aan het oprukken is nu er minder gecontroleerd wordt op scholen.
Daarom het dringende verzoek om vóór maandag je kind(eren)
goed te controleren en indien nodig te behandelen voor ze weer
naar het IKC komen. Mocht blijken dat er veel kinderen met
hoofdluis zijn, zullen we er toch voor kiezen om ouders (met
mondkapje) weer te laten controleren. Maar liever doen we dit niet.

Terugbrengen rapporten/verslagen
Als je thuis het rapport/verslag van je kind(eren) nog hebt, wil je
dit dan deze week mee teruggeven aan je kind(eren)?

Airco’s bij het kinderdagverblijf
Omdat het kinderdagverblijf 52 weken per jaar open is, hebben zij veel
last van te warme ruimtes als het een langere periode erg warm is.
Zeker voor de baby’s en zeer jonge kinderen is dit lastig. Daarom heeft
Zonnekinderen in overleg met De Hoge Hoeve besloten in de
groepsruimtes en slaapkamers van het kinderdagverblijf airco’s te
plaatsen. Daar is afgelopen week een start mee gemaakt.

Meester- en juffendag
Via een aparte mail hebben jullie al bericht gehad over de meesteren juffendag aanstaande woensdag. Als reactie hierop zijn er vragen
van ouders gekomen of het niet beter is dat kinderen ook deze dag
les hebben i.p.v. feest. Dit omdat er vanwege corona al zoveel
onderwijs is uitgevallen het afgelopen jaar. Uiteraard willen we onze
onderwijstijd nuttig besteden. Dat is ook de reden dat we enkele
studiedagen hebben laten vervallen. Maar we willen kinderen ook
blijven stimuleren zich breed te ontwikkelen. Een meester- en
juffendag is daar zeker ook geschikt voor. Ook op deze dag zullen er leerzame, educatieve
activiteiten aangeboden worden. Al zal dat door kinderen (en ouders) wellicht minder als
‘leren’ ervaren worden.

Groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

