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Vandaag gaan we eerst Sinterklaas verwelkomen.
In deze nieuwsbrief ook voornamelijk leuke berichten over afgelopen en komende week.
(En als er na de persconferentie van gisteren nog aanvullende maatregelen komen voor het
IKC, dan informeren we jullie daar volgende week over.)
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Deze zondag: IKC-koor De Hoge Hoeve zingt om 13 uur in het Musiater!
Ook dit jaar is er een spetterende
sinterklaasvoorstelling in het Musiater, gespeeld,
gezongen en geacteerd door kinderen.
Dit jaar zingt het IKC-koor van Det Hoge Hoeve de
liedjes van de voorstelling. Dit doen ze onder
begeleiding van het Liemers Jeugdorkest.
De Theaterbeesten van het Musiater spelen het
toneelstuk en wie weet.....komt Sinterklaas ook nog
langs. Als hij tenminste de weg kan vinden naar het
Musiater.....
De voorstelling is op zondag 14 november en de
kinderen van De Hoge Hoeve zingen mee met de
voorstelling van 13.00 uur.
Kaartjes zijn te bestelling via de website van het
Musiater.
Komen jullie ze aanmoedigen?

Studiedag 17 november: Kinderen groep 1 t/m 8 VRIJ
Op woensdag 17 november zijn de kinderen vrij en heeft het schoolteam een
studiedag vanuit stichting Innerwaard. Het programma is aangepast en zal
voor een groot deel online plaatsvinden. We gaan er voorlopig van uit dat
deze studiedag door zal gaan en wensen de kinderen een leuke, gezellige
vrije dag thuis of op de bso.

Voorstelling Assepoester 17 november
En weet je niet zo gauw wat je kunt gaan doen? Hieronder een tip voor een
leuke voorstelling in Duiven.

Nieuws vanuit het team
Sandra heeft helaas al enige tijd last van rugklachten. Ze wordt daarom de komende weken
op donderdag vervangen door Rianne Dijk-van den Heuvel. Gelukkig gaat Sandra’s herstel
stap voor stap de goede kant op.
Ook Peter is steeds meer zijn werkzaamheden aan het oppakken. In de ochtenden staat
Peter weer voor de groep. Op maandag, dinsdag en donderdag is Takdir nog aanwezig om
m.n. ’s middags de groep over te nemen.
Sinds enkele weken is het bso-team uitgebreid met een
nieuwe collega: Aysegul Avci. Zij werkt 3 dagen op de
bso en valt daarnaast regelmatig in op de Roodborst.
Hiernaast heeft ook Julian, die nu al enkele ochtenden
op de vso werkt, besloten om helemaal over te stappen
naar De Hoge Hoeve. Vanaf 1 januari zal hij niet alleen op
de vso, maar ook op de bso aan het werk zijn.

Daphne heeft er voor gekozen om haar werkzaamheden als onderwijsassistent te verruilen
voor werken op het kdv van De Hoge Hoeve. Zij blijft dit doen in combinatie met de bso.
Daphne maakt deze overstap m.i.v. 1 januari. We verwachten dat we
tijdig een nieuwe onderwijsassistent gevonden hebben.
Met de komst van Aysegul en Julian en de overstap van Daphne, zijn de
vacatures binnen het kdv en de bso van De Hoge Hoeve ingevuld.
En tenslotte heeft Wendy Helmes leuk nieuws. Zij is zwanger. De regels voor de
kinderopvang en het onderwijs schrijven voor dat zwangere
medewerkers vanaf de 28e week niet meer binnen 1,5 meter
van kinderen (en volwassenen) mogen werken. Gelukkig mag
ze wel met kleine groepjes kinderen blijven werken als ze
hierbij een spatscherm gebruikt. De extra stimuleringsactiviteit
bewegend leren voor kinderen van groep 3 en 4 op
woensdagmiddag en vrijdagmiddag, mag ze echter niet meer
zelf uitvoeren. Deze activiteit loopt nog tot aan de
Kerstvakantie en wordt vanaf nu overgenomen door Mandy.
Wendy blijft wel betrokken bij de voorbereiding en het
inwerken van Mandy. Als zij voldoende afstand houdt, mag ze
ook bij de activiteit aanwezig zijn, zeker als hij buiten is.
Techniek
Vanaf deze week zijn de techniekactiviteiten voor de
onderbouw (groep 1 t/m 4) weer van start gegaan.
Iedere week is er een andere groep aan de beurt. Deze
techniekactiviteiten worden verzorgd door een vaste
groep ouders/vrijwilligers en zijn iedere maandag van
13.15 tot 14.30 uur. Heb je tijd en zin om je aan te
sluiten bij deze groep ouders/vrijwilligers? Meld je dan
bij Helmi of Sandra.
Deze week was het ook de Week van de Techniek. In de groepen 3 t/m 7 zijn er gastlessen
verzorgd. Via Parro hebben jullie hierover al bericht en foto’s gekregen van de groep van je
kind. Voor de groepen 8 wordt deze dag in maart 2022 gehouden.

Bijeenkomst Heilweg 25 november
In de vorige nieuwbrief informeerden we jullie over een inloopbijeenkomst
voor de plannen om de Heilweg aan te passen. Deze inloop staat in
principe gepland op 25 november tussen 16-20 uur. Ik zal komende week
contact opnemen met de organisatoren om te kijken of er nog
aanpassingen zijn i.v.m. de corona-maatregelen.

Kleutergym
We hoopten er al jaren op, maar nu is het zover. Het
beweegteam verzorgt niet alleen gymlessen voor de
groepen 3 t/m 8, maar is sinds vorige week ook
gestart met gymlessen voor alle kleutergroepen op
vrijdagochtend. De lessen worden gegeven door Nick
en Bart.

Nieuwe boeken voor schoolbieb
Vanuit de extra subsidie ivm corona is er geld
beschikbaar om de collectie biebboeken bij het
IKC uit te breiden. Dit om het leesplezier van
kinderen te bevorderen. De kinderraad heeft in
alle groepen de wensen geïnventariseerd en is
vorige week naar de Kinderboekhandel geweest
waar ze in overleg met de medewerkers van de
kinderboekhandel boeken uitgezocht hebben.
Mooi om te zien hoe serieus en weloverwogen
de kinderraad hun keuzes hebben gemaakt.

Goed weekend,
IKC-team De Hoge Hoeve
Riet Mous

