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Beste ouders en verzorgers,
We zijn inmiddels weer een maand echt open. Het is heerlijk om IKC de Hoge Hoeve weer
vol enthousiaste kinderen te zien. Inmddels is ook de toetsperiode (bijna) helemaal afgerond.
Komende week gaan we de uitkomsten bekijken en kunnen jullie je inschrijven voor de 10
minuten-gesprekken. Deze gesprekken zullen helaas nog online plaatsvinden. Het is goed
om ons te realiseren dat we, ondanks het thuisonderwijs, door de lockdown vorig schooljaar
en dit schooljaar een achterstand hebben opgelopen in ons onderwijsaanbod. Zo kijken we
straks ook naar de toetsresultaten. Niet de kinderen hebben een achterstand opgelopen,
maar het onderwijs. Deze achterstand gaan we de komende maanden en jaren herstellen.
De toetsresultaten in oktober 2020 toonden duidelijk dat de lockdown in mei 2020 en de kort
daarop volgende zomervakantie een negatief effect hadden op de resultaten van bijna alle
kinderen. Ook omdat de CITO-normering maar beperkt rekening hield met deze lange
periode van aangepast/geen onderwijs. Gelukkig hebben de kinderen van augustus t/m
december 2020 fysiek/’normaal’ onderwijs kunnen volgen. De toetsen zouden aanvankelijk
eind januari worden afgenomen, een paar weken na de kerstvakantie en gebaseerd op het
onderwijs t/m december 2020. Nu zijn ze afgenomen begin maart, enkele weken nadat we
weer echt open waren, maar ook uitgaand van het onderwijs dat t/m december 2020 is
gegeven. We hopen daarom een stijgende lijn te kunnen zien in de toetsresutaten in
vergelijking met de resultaten van oktober 2020. Maar de toestresultaten helpen ons vooral
om een goed beeld te krijgen van waar de kinderen nu staan. We voegen dit beeld toe aan
de informatie die de leerkrachten de afgelopen weken hebben gekregen van wat de kinderen
al wel/niet kunnen en sluiten daar met ons onderwijs op aan. Net als in het eerste half jaar is
er ook de komende maanden extra aandacht voor de basisvakken lezen, taal en rekenen.
Maar we vinden dat ook in deze tijd de brede ontwikkeling van de kinderen aandacht blijft
verdienen. Leren is meer dan goed kunnen lezen, schrijven en rekenen. Bovendien leren
kinderen op vele manieren. Binnen De Hoge Hoeve streven we naar een goede balans
tussen de basisvakken en de brede ontwikkeling van kinderen.
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Noodopvang bso
Helaas is de bso nog steeds alleen geopend voor noodpvang voor ouders
die werkzaam zijn in een cruciaal beroep. Voor deze kinderen staan de
reguliere dagen open. Ouders wordt gevraagd om hun kinderen tijdig af te
melden zodat we hier met de inzet van pedagogsich medewerkers
rekening kunnen houden.

Melden afwezigheid kinderen
We merken steeds vaker dat ouders hun kind voor school
ziek melden via een Parro-bericht naar de leerkracht. Dit is
echter niet de bedoeling. Ziekmeldingen kun je telefonisch
doorgeven via het tel.nr van school: 026 311 10 29.
Afmelden voor het kinderdagverblijf of bso kan via het
ouderportaal van Zonnekinderen.

Verzoek van De Roodborst
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Nu we nog steeds door corona geen ouders binnen mogen laten,
zien wij dat veel ouders voor de ramen gaan staan om even te
kijken hoe hun kind op groep aan het spelen is. Ook zien wij dat er
ouders voor de ramen gaan staan zwaaien met de hoop dat de
deur dan open gemaakt wordt.
Wij begrijpen dit volkomen, maar we merken ook dat er kinderen
zijn die hier hinder van hebben. Deze kinderen raken overstuur en
worden soms (zeer) verdrietig omdat het niet zijn/haar papa of
mama blijkt te zijn…
Wij willen jullie dan ook vragen om gewoon aan te bellen, achter de pionnen te wachten en
a.u.b. niet meer bij de ramen te kijken en of te zwaaien, dat geeft voor iedereen rust.
Alvast bedankt!
Groetjes,
De pedagogisch medewerksters van de Roodborst

Verkeersexamen groep 7 en 8
Binnenkort zijn de nationale Veilig Verkeer Nederland
verkeersexamens weer. Kinderen kunnen op deze
manier laten zien dat ze zich veilig kunnen bewegen in
het verkeer. Het examen bestaat uit twee onderdelen;
het theorie-examen en het praktisch examen.
Groep 7:
Op woensdag 31 maart is het theorie-examen. Dit maken de kinderen in de klas. Dit wordt natuurlijk
voorbereid met de groep. Wil je thuis nog een keer oefenen met je zoon of dochter, dan kan dit op
www.examen.vvn.nl
Op woensdag 7 april is het praktisch examen. De kinderen fietsen dan een route, op deze route

staan posten die kijken hoe de kinderen zich aan de verkeersregels houden. De route krijgen jullie
mee naar huis, om een keer te fietsen met je kind.
Groep 8:
Vorig schooljaar hebben ze het theorie-examen al gedaan. Door de Lock-Down kon het praktisch
examen toen niet doorgaan. Gelukkig hebben de verkeersouders zich er hard voor gemaakt dat dit
jaar groep 8 toch nog het praktisch examen kan afleggen. Dit is op vrijdag 9 april. Ook zij ontvangen
de route zodat ze dit alvast een keer kunnen fietsen.
Voor de praktische examens zijn we op zoek naar veel ouderhulp. Wie wil helpen? Opgeven kan via
de leerkracht, graag even doorgeven of het voor de woensdag of vrijdag is.
Als hulpouder zit je op een vast punt ergens op de route en houd je bij of de kinderen de
verkeersregels goed toepassen en zich veilig gedragen in het verkeer.
De fietscontrole kan dit jaar door de corona maatregelen niet doorgaan, wij vragen jullie zelf de fiets
te controleren op veiligheid.

Laatste versie beslisboom t/m 12 jaar en beslisboom voor volwassenen
Er is op 12 februari een nieuwe versie van de beslisboom gekomen voor kinderen t/m 12
jaar. Er is ook een beslisboom voor 12+, die ook geldt voor volwassenen. Hiervan is de
laatste versie van 15 februari. Deze passen we toe bij medewerkers van De Hoge Hoeve en
kan ook helpend voor jullie als ouders zijn.
Via onderstaande link kom je steeds automatisch bij de laatste versie van beide
beslisbomen.
https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/beslisboom-aangepast-nieuwe-adviezen-en-regels-rivmverwerkt-30-11-2020/

Nieuw meubilair en een hondje(?) bij De Meerkoet
Hallo allemaal,
We wisten al wel dat de groep zou
veranderen omdat er woensdag 3 maart
nieuwe tafels en stoelen waren gebracht
met een hele grote vrachtwagen. Twee
mannen hebben alles in de
snoezelruimte gezet. De hele ruimte
stond vol!!!
We mochten al even kijken maar zagen
er nog niet zoveel van omdat alles nog
was ingepakt.
Maar toen wij donderdag 4 maart op de
groep kwamen zagen wij hoe hard de
juffen gewerkt hadden. Alle tafels,
stoelen en kasten stonden in de groep
en het zag er allemaal heel mooi uit. We
moesten soms even zoeken waar alles
stond maar dat hadden we allemaal al
snel ontdekt.
De juffen vertelden dat ze ook weer wat
geleerd hadden. Juf Ellen had gevraagd
of er iemand een hondje mee wilde
nemen. Juf Mary wilde haar hond
Nozem meenemen maar juf Ellen heeft
toen maar snel uitgelegd wat een
hondje ook is hahahaha.
Groetjes van alle Meerkoeten

Viering Palmpasen en Pasen
Op vrijdag 26 maart vieren we Palmpasen op De Hoge Hoeve en op
donderdag 1 april Pasen. We vieren het dit jaar in de eigen groep. Er is geen
palmpasenoptocht. Maar we hopen wel dat het de paashazen lukt om ons te
vinden en eieren te verstoppen voor de jongste groepen.

Geen voetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 3 t/m 8, dat gepland
staat op 14 april, gaat dit jaar helaas niet door.

Luizencontrole
Helaas zijn nog niet alle kinderen ‘luizenvrij’. Controleer je kind daarom
regelmatig. Zeker als je van een leerkracht bericht krijgt als er in de
groep van je kind luizen geconstateerd zijn.

Speelgoedafspraken
Binnen de Hoge Hoeve zien we al het nieuwe speelgoed langs komen.
Momenteel zijn vooral fidget-toys erg populair. Daarom nog maar even de
afspraken over het meebrengen van speelgoed op een rijtje:
- Kinderen die speelgoed meebrengen naar school, bergen dit onder
lestijd op in de tas of jas en nemen het niet mee in het klaslokaal.
- Alleen in de pauzes kan er buiten met het meegebrachte speelgoed gespeeld
worden.
- Kinderen en ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor meegebracht speelgoed.
School is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakt en stuk gegaan speelgoed.
- Alleen in overleg met de leerkracht is het toegestaan om speelgoed mee te nemen in
de klas. Denk hierbij aan speelgoed voor thema’s, presentaties, de kring, vieringen,
wennen e.d.
- Telefoons die meegebracht worden mogen alleen voor
en na schooltijd buiten het gebouw gebruikt worden.
Onder schooltijd blijven de telefoons in de tas, jas of
worden in bewaring gegeven bij de leerkracht.

