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Helaas heeft het virus ons ‘toch weer ingehaald’ en hebben we gisteren allemaal
tijdens de persconferentie kunnen horen dat de scholen en de bso volgende week
dicht zijn en er alleen noodopvang geboden wordt.
Dat betekent dat we de kerstsfeer die nu al in de
groepen aanwezig is a.s. vrijdag afsluiten met
kerstactiviteiten en we alle kinderen een gezellige
kerstvakantie wensen. We hopen alle kinderen
vanaf 10 januari 2022 weer te verwelkomen op De
Hoge Hoeve.
Het kinderdagverblijf en de Meerkoet zijn volgende week gewoon open.

In deze Nieuwsbrief:
- Afspraken m.b.t. de extra week kerstvakantie
- Leuk nieuws van Mandy
- Patricia andere baan

Afspraken m.b.t. de extra week kerstvakantie
Vrijdag 17 december is de laatste schooldag van 2021. Deze dag zijn de schooltijden
hetzelfde als iedere vrijdag. Vanaf groep 5 is er dus ook ’s middags school.
Het kerstdiner dat gepland stond op 22 december gaat niet door. De kinderen van de
Meerkoet en het kdv hebben op 22 december een kerstlunch op de opvang en de
schoolkinderen krijgen vrijdag een verrassing mee naar huis.
Tijdens de extra week kerstvakantie van 20 t/m 24 december wordt er géén onderwijs
verzorgd. Er zijn dus geen online lessen en ook kinderen in de noodopvang krijgen geen
onderwijs aangeboden.
Wel krijgen alle kinderen een ‘kerstboekje’ mee naar huis. Hieraan staan leuke, leerzame
spellen/opdrachten e.d. die passen bij de leeftijd van je kind. Per groep wordt er een
kerstboekje gemaakt.
Het werken in deze kerstboekjes is géén huiswerk en dus niet verplicht. We zijn ons er van
bewust dat op zo’n korte termijn werk en opvang combineren al weer een hele opgave is.
Maar veel kinderen vinden het leuk om in zo’n werkboek te werken.

Maandag 20 december t/m vrijdag 24 december is er alleen noodopvang voor kinderen
waarvan ouders in een cruciaal beroep werken en voor kwetsbare kinderen.
Het overzicht van cruciale beroepen kun je vinden via:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-enkinderopvang/cruciale-beroepen
Tijdens de reguliere schooltijden wordt de noodopvang verzorgd door het onderwijs. (Op
vrijdagmiddag 24 december is er geen noodopvang vanuit school omdat deze middag alle
kinderen al vrij waren.)
Voor en na schooltijd wordt de noodopvang verzorgd door de bso.
Als je gebruik moet maken van de noodopvang kun je een mail sturen naar:
info@dehogehoeve.nl .
Vermeld in je mail het volgende:
- Naam van de kinderen voor wie je noodopvang aanvraagt.
- Voor welke dagen je noodopvang aanvraagt
- Is dit voor de ochtend, de middag of de hele dag?
- Is dit alleen onder schooltijd of ook voor bso-tijd?
- Reden waarom je noodopvang aanvraagt.
Voor a.s. maandag krijgen ouders die gebruik maken van de noodopvang nog nadere
informatie in welk groepsruimte de kinderen worden opgevangen e.d.
Ouders met een bso-contract krijgen vandaag ook vanuit Zonnekinderen nog een brief
waarin verdere uitleg over de af-/aanmelden voor de bso/noodopvang.

Leuk nieuws van Mandy
Een leuk berichtje vanuit Mandy.. met een grote glimlach op haar gezicht
kan zij eindelijk met iedereen delen dat zij en haar partner in blijde
verwachting zijn van hun eerste kindje. Mandy is in de groepen waar zij
kinderen begeleid langs geweest om het persoonlijk te vertellen. Hieruit
ontstond een erg leuk kringgesprek en wat een lieve en warme reacties
mocht zij ontvangen vanuit de kinderen. Mandy zal vanaf eind april met
zwangerschapsverlof gaan.

Patricia nieuwe baan
Beste ouders,
Na bijna vijf jaar met heel veel plezier op De Hoge Hoeve te
hebben gewerkt, heb ik nu de kans gekregen dichter bij huis te
gaan werken.
Omdat dit ook een kans betekent er meer voor mijn gezin te kunnen zijn, heb ik deze kans
met beide handen aangenomen.

Maar dat betekent wel dat ik De Hoge Hoeve en 'mijn' Ooievaarsgroep 3A ga verlaten.
Per 1 februari 2022 zal ik de overstap maken. Tot die tijd ga ik genieten van jullie kinderen.

😊
Via deze weg wil ik jullie niet alleen op de hoogte brengen maar ook bedanken voor de fijne
samenwerking de afgelopen jaren.
Liefs Patricia

We wensen alle kinderen, ouders en verzorgers een fijne, gezellige kerstvakantie.
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