NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
13 september 2021
Beste ouders en verzorgers,
De eerste week zit er al weer op. Hoewel het jammer is dat ouders nog niet binnen kunnen
komen bij het brengen en halen, hebben alle groepen een goede start gemaakt.

In deze Nieuwsbrief:
- Bericht Janneke
- Bericht Peter
- Start Opstartdagen

Bericht van Janneke
In de Nieuwsbrief van 14 juni heb ik jullie geinformeerd dat Janneke aan het eind van het
schooljaar afscheid zou nemen van De Hoge Hoeve.
Omdat de corona-richtlijnen het moeilijk maakte om van de ouders persoonlijk afscheid te
nemen, had Janneke nog een bericht voor de Nieuwsbrief geschreven. Helaas is dit door
een vergissing niet in de vorige Nieuwsbrief opgenomen. Hierbij alsnog het bericht van
Janneke:

Beste ouders,
Sinds 2015 ben ik als intern begeleider (gr.3 t/m 8) werkzaam geweest
op het IKC.
Per 1 september ga ik vervroegd met pensioen om meer tijd te krijgen
voor familie en hobby’s.
Als IB-er was ik medeverantwoordelijk voor de zorg. Mijn
werkzaamheden waren zeer divers.
Veel van mijn taken waren ondersteunend en “onzichtbaar” voor de
meeste ouders. Bij specifieke zorgleerlingen was er wel rechtstreeks
contact. Ik heb het fijn gevonden om samen met mijn collega’s voor en met jullie kinderen te
werken. Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Janneke de Graaf

Bericht van Peter
Helaas was Peter aan het eind van de eerste week minder fortuinlijk. Hij is ongelukkig ten val
gekomen met zijn fiets en heeft hierbij zijn bovenarm gebroken. Hij vindt het erg jammer en
vervelend dat hij juist in het begin van het nieuwe schooljaar er niet is. Zodra de pijn het
toelaat, zal hij zeker zo veel als mogelijk naar De Hoge Hoeve komen. Maar dat zit er nu nog
niet in. Gelukkig hebben we de vervanging voor deze week rond en is er 4 dagen dezelfde
leerkracht om de groep over te nemen. Alleen a.s. woesndag is er een andere leerkracht.
We zorgen dat er voldoende ondersteuning vanuit o.a. de onderwijsassistenten is, om de
groep goed op te vangen. De opstartdag die voor disndag 14 september gepland stond,
wordt verschoven naar een andere datum.

Start Opstartdagen
Vandaag zijn de eerste groepen met de Opstartdagen
begonnen.
Groep 8 – Zeearend is naar Eerbeek vertrokken voor
kamp en groep 4 – Lepelaar is naar Landerij de Park
geweest.
De andere groepen hebben hen uitgezwaaid en kunnen
niet wachten tot ook zij op stap gaan.

Met vriendelijke groet,
IKC-team De Hoge Hoeve

