
           
 

 
 
Helaas hebben we het jaar 2021 niet kunnen afsluiten zoals we hadden gewild met 
een kerstdiner en een kerstspel voor alle kinderen. 
Gelukkig hebben we er met zijn allen nog een sfeervolle laatste schoolweek van 
kunnen maken, hopen we dat de basisschoolkinderen smullen van de zelfgebakken 
pannenkoeken en hebben de kinderen op het kdv, de Meerkoet en in de noodopvang 
er een leuke ‘vakantie’week van gemaakt. 
 
Voor wie het Levend kerstverhaal nog een keer wil kijken: 
 
https://youtube.com/watch?v=45Zqs4SuAFs&feature=share 

 
 
In deze Nieuwsbrief: 

- Nieuwe collega’s vanaf 10 januari 
- Start school en bso na de Kerstvakantie 
- Kerstgroet van het team 

 

 

Nieuwe collega’s 

Na de kerstvakantie starten er in de 
kleutergroepen twee nieuwe 
onderwijsassistenten. Zij komen de 
leerkrachten ondersteunen omdat de 
kleutergroepen steeds groter worden in de 
loop van het jaar. Vanuit de NPO-middelen 
kunnen we dit jaar zorgen voor extra handen 
in de klas om o.a. te ondersteunen bij de 
verzorgende en voorbereidende taken. 

Marga van Huet start in de groepen Nachtegaal en IJsvogel. Marga kijkt er erg naar uit om 
de overstap naar het onderwijs te maken. 
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Hala Rdieni gaat in de groepen Kwikstaart en Kolibri aan de slag. Hala kent de Hoge Hoeve al 
aardig goed omdat ze tijdens haar opleiding stage op De Hoge Hoeve heeft gelopen. 

Vanaf januari gaat Daphne van Ingen helemaal in de kinderopvang en de bso aan de slag. 
Guido van der Sterren neemt vanaf januari de talen als onderwijsassistent van haar over 
voor m.n. de groepen 3 en 4. Guido is al bekend bij ons omdat hij t/m december als 
onderwijsassistent in de bovenbouw en vervanger van Maarten heeft gewerkt. 

De sollicitatieprocedure voor de vervanging van Wendy 
Helmes is bijna afgerond. Wendy gaat begin januari met 
zwangerschapsverlof. We verwachten dat de 
onderwijsassistent die Wendy vervangt tijdens haar 
zwangerschapsverlof, ook meteen na de kerstvakantie kan 
starten. 

 

Start school en bso na de kerstvakantie 

We hopen natuurlijk allemaal dat vanaf 10 januari de deuren van de bso en de school weer 
helemaal open mogen en we weer fysiek onderwijs kunnen geven. Maar we moeten eerst 
de persconferentie van 3 januari afwachten. 
Zodra bekend is wat de mogelijkheden zijn, informeren wij jullie. Indien er toch alleen 
noodopvang en online onderwijs geboden kan worden, krijgen jullie z.s.m. na 3 januari 
bericht hoe dit georganiseerd gaat worden. Daarbij zal ook informatie zitten hoe jullie het 
kunnen doorgeven als je bijv. een device nodig hebt of gebruik kunt maken van de 
noodopvang. 
 

 
Kerst- en Nieuwjaarsgroet van het team 
 
Alle gezinnen hebben de afgelopen week een kerstkaart ontvangen als je kind bij de opvang 
was of aan de deur/ in de brievenbus als je kind al vakantie had. 
Mocht je toch geen kaart hebben ontvangen, laat het ons weten. Dan is er wellicht geen juist 
adres bij ons bekend. 
En voor alle kinderen, ouders en verzorgers hier in ieder geval ook nog een digitale kerst- en 
nieuwjaarsgroet van het team: 



 
 
   
 

 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

 

Wij wensen jullie een fijn kerstfeest en een gezond en gelukkig 2022. 
We hopen jullie spoedig weer te ontmoeten op ons IKC. 

 

Namens het hele team  

van IKC de Hoge Hoeve 
 
 

 
 
 
 
 


