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Iedereen een mooi en gezond 2022 gewenst!

We mogen gelukkig weer open en hoeven dit nieuwe jaar niet te starten met noodopvang
en online onderwijs.
In deze eerste Nieuwsbrief van 2022 staan de belangrijkste maatregelen en adviezen die
vanaf maandag 10 januari gelden. We hadden het graag anders gezien, maar hopen op deze
manier dat iedereen gezond blijft en dat we niet vanwege besmettingen alsnog gedeeltelijk
online les moeten gaan geven.
In een extra bijlage ook de laatste versie van de beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m
groep 8.
Maar deze Nieuwsbrief gaat gelukkig niet alleen over corona-gerelateerde informatie. Er
gebeurt nog veel meer op De Hoge Hoeve.
In deze Nieuwsbrief:
- Zwangerschapsverlof Wendy Helmes
- Laatste week van Nadine Ruijsink
- Maarten weer aanwezig
- Nieuwe collega’s
- Vacature Patricia
- Maatregelen en adviezen voor kinderen, ouders en medewerkers

Zwangerschapsverlof Wendy Helmes
Deze week is officieel het zwangerschapsverlof van Wendy ingegaan.
Omdat het einde zo abrupt kwam ivm de vervroegde kerstvakantie
komt Wendy, als de zwangerschap het toelaat, volgende week nog
een paar dagen naar De Hoge Hoeve om de overdracht naar de
nieuwe collega’s te doen. Daarna gaat ze genieten van haar verlof en
zien we haar over ca 4 maanden weer terug op De Hoge Hoeve.

Laatste week van Nadine Ruijsink
Volgende week is het voor Nadine haar laatste werkweek op De
Hoge Hoeve. Na een weekje verlof gaat ze vanaf 24 januari als
onderwijsassistent aan de slag in het speciaal onderwijs.
We zullen Nadine missen op het kdv en de bso. We bedanken haar
voor haar inzet, haar liefde voor kinderen en haar collegialiteit en
wensen haar veel succes en plezier op haar nieuwe werkplek.

Maarten weer aanwezig
In november is Maarten uitgevallen ivm een blessure.
Gelukkig is hij weer voldoende hersteld om volgende week
weer zelf in de groep te staan. Omdat het lopen nog moeilijk
gaat, zal hij zijn werkzaamheden in de groep iets aanpassen
en gaat er iemand anders mee naar de gym.
Nieuwe collega’s
In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat Marga van Huet als
onderwijsassistent in de groepen Nachtegaal en IJsvogel gaat
starten en Hala Rdieni in de groepen Kwikstaart en Kolibrie. Zij gaan
vooral ondersteunende, verzorgende taken uitvoeren nu de
groepen groter worden.
Ook voor de zwangerschapsvervanging van Wendy Helmes is een
nieuwe collega gevonden. Nienke Lentjes start volgende week en
komt ons team versterken. Zij gaat m.n. groepjes kinderen in de
kleutergroepen extra begeleiden.
Daarnaast neemt Guido van der Sterren vanaf 10 januari de taken als onderwijsassistent voor
m.n. de groepen 3 en 4 van Daphne over. Omdat Guido niet alle dagen aanwezig is, start
volgende week ook Demi Peters als onderwijsassistent. Demi is al bekend bij De Hoge Hoeve
omdat ze momenteel stage loopt in de groep Lepelaar. Zij is bijna klaar met haar opleiding
en combineert haar stage met het werken als onderwijsassistent.

Vacature Patricia
Eind januari gaat Patricia Span De Hoge Hoeve verlaten om
dichter bij huis aan een nieuwe uitdaging te beginnen. Komende
week zijn er sollicitatiegesprekken voor de vacature die met het
vertrek van Patricia ontstaat bij de Ooievaar.

Maatregelen en adviezen voor kinderen, ouders en medewerkers
Algemene basisregels
Binnen de Hoge Hoeve gelden de volgende basisregels: 1,5 m afstand tussen volwassenen,
gezondheidscheck bij personeel en bezoekers (thuisblijven en testen bij klachten) en
naleving van de hygiënemaatregelen. Tussen kinderen onderling en tussen kinderen en
volwassenen hoeft geen 1,5 m afstand gehouden te worden.
We bieden fysiek onderwijs. Daar waar het organisatorisch niet kan omdat er te veel
kinderen thuis moeten blijven of er geen personeel is om de lessen te verzorgen, schakelen
we over op online onderwijs. Daar waar de opvang organisatorisch niet haalbaar is wordt in
overleg met Zonnekinderen/Zozijn besproken of groepen samengevoegd of thuis moeten
blijven.

Geen ouders in het IKC
Helaas is het nog niet mogelijk om ouders in het IKC te ontvangen. Daar waar het toch
noodzakelijk is, gebeurt dit zoveel mogelijk op tijdstippen dat er weinig kinderen aanwezig
zijn. Oudergesprekken zijn in principe online. Ook bij verjaardagen, WO-presentaties of
ondersteuning bij techniek of het flitsen kunnen momenteel geen ouders aanwezig zijn.
Brengen en halen van kinderen
De begin- en eindtijden van school veranderen niet. I.v.m. de extra besmettelijkheid van de
omikronvariant bekijken we nog of er extra ruimte gemaakt kan worden waar ouders bij het
ophalen kunnen staan.
Laat oudere kinderen zoveel mogelijk zelf naar het IKC komen. Bij jonge kinderen is dit
natuurlijk niet mogelijk. Vriendelijk verzoek om je kind(eren) door maximaal één ouder naar
het IKC te brengen.
Bij het kdv is het vaak moeilijk om afstand te houden bij het brengen en ophalen van baby’s
en dreumesen. Toch willen we ouders dringend vragen om zoveel mogelijk afstand te
houden. Als afstand bij het brengen en halen niet mogelijk is, is het dragen van een
mondkapje door ouders en medewerkers verplicht.

Kinderen van verschillende groepen wel/niet mengen
Binnen mogen ook kinderen uit verschillende groepen met elkaar samenwerken als dit
essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen. Bij activiteiten die hier niet op gericht zijn of
die ook goed in de eigen groep kunnen plaatsvinden mengen we de groepen niet.
De aanpassing van de pauzetijden blijft gehandhaafd om ook buiten minder menging van
kinderen te krijgen. Groep 1 t/m 4 pauzeert tegelijk en groep 5 t/m 8 pauzeert op een ander
tijdstip.
Ook bij de BSO werken we zo veel mogelijk in vaste groepen, maar dit is minder goed te
realiseren dan binnen schooltijd.
De ingangen en looproutes bij komen en gaan van kinderen blijven hetzelfde. Andere
loopmomenten door het gebouw beperken we zo veel mogelijk. Zo laten we kinderen
voorlopig niet bij alle leerkrachten rondgaan als ze jarig zijn en nemen de kinderen de tassen
voor de eetmomenten mee in de groep.
(Niet) doorgaan van activiteiten
De gymlessen in de Nieuwhof kunnen blijven doorgaan.
Het IKC-koor gaat voorlopig nog niet door.
Gebruik zelftesten en mondkapjes vanaf groep 6
Er is een dringend advies voor alle IKC-medewerkers en leerlingen van groep 6 t/m 8 om
twee keer per week een zelftest te doen. De kinderen krijgen wekelijks 2 zelftesten mee naar
huis. Het is fijn als jullie je kind nog een zelftest laten afnemen net voor de school weer open
gaat.
Ook is er een dringend advies voor leerlingen vanaf groep 6 om mondkapjes te dragen in de
gangen. Voor medewerkers is het dragen van een mondkapje verplicht. In de klas mag het
mondkapje af.
Richtlijnen wel/niet thuisblijven
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 blijven bij milde klachten thuis. Ook bij milde
verkoudheidsklachten (‘snottebellen’). Zij kunnen zich laten testen bij de GGD. Ook een
negatieve zelftest voldoet om een kind naar het IKC te laten komen.
Indien iemand een negatieve zelftest heeft en de klachten blijven aanhouden is het advies
om de volgende dag een 2e zelftest te doen.
Voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat zij bij milde klachten wel naar het IKC mogen komen.
Echter bij frequent hoesten, benauwdheid of koorts moeten ook kinderen van 0-4 jaar thuis
blijven / opgehaald worden. Bij jonge kinderen is het vaak moeilijk om in te schatten of thuis
blijven / op laten halen noodzakelijk is. Zeker bij hoesten is dit lastig. Vanwege de
gezondheid van alle kinderen hanteren we de regel dat als de klachten anders zijn dan
bekend bij de opvang kinderen thuis moeten blijven / ouders gebeld worden hun kind op te
halen.

Zie voor meer toelichting over wel/niet naar de kinderopvang/school komen de beslisboom
in de bijlage.
Bij meerdere besmettingen in één groep wordt overlegd met de GGD in hoeverre de situatie
nog als ‘veilig’ ervaren wordt.
We willen alle ouders vragen om het aan ons door te geven als kinderen thuis moeten
blijven omdat ze een positieve (zelf)test hebben of in quarantaine moeten omdat een
huisgenoot/nauw contact corona heeft.

We hopen alle kinderen maandag 10 januari weer te zien!
Team IKC De Hoge Hoeve.

