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20 februari 2022
Wat een prachtig nieuws dat bijna alle corona-maatregelen voor de opvang en het onderwijs
gaan verdwijnen!
Heerlijk dat alle kinderen weer tegelijk met elkaar buiten kunnen spelen, dat kinderen uit
verschillende groepen weer met elkaar kunnen leren, dat ouders weer binnen mogen komen
en dat we onze vergaderingen niet meer via een schermpje hoeven te doen.
We kijken er ontzettend naar uit. En tegelijkertijd is het ook wel wat spannend. Wat zal het
doen met de besmettingen bij kinderen en collega’s?
Gelukkig zijn er op dit moment nog maar enkele kinderen afwezig omdat ze corona hebben.
Maar afgelopen vrijdag telden we nog zes collega’s die niet konden werken vanwege coronaklachten en moesten de kinderen van de Kwikstaart thuisblijven omdat we niemand hadden
die de groep kon overnemen.
Het blijft nog een uitdaging om zowel bij de opvang als bij het onderwijs voldoende
medewerkers te hebben om alle groepen open te houden op ons IKC.
Maar op dit moment zijn we vooral blij en willen we alle kinderen en ouders bedanken voor
de medewerking, de flexibiliteit en het geduld die we de afgelopen twee jaar (!) van jullie
hebben mogen ervaren.

In deze Nieuwsbrief:
-

Uitslag MR-verkiezing
Carnaval op De Hoge Hoeve
Winter bij de Meerkoet
Einde aan veel corona-maatregelen

Uitslag MR-verkiezing
Allereerst wat goed om te zien dat er zoveel ouders gestemd
hebben; bedankt voor alle stemmen op Renee de Zeeuw,
Eva-Joy Palaster en Annemieke van Gessel!
De stemmen zijn geteld en het was een nek aan nek race.
Renée heeft net de stemming gewonnen. Gefeliciteerd
Renée en we heten je van harte welkom in de eerstvolgende
IKC-raad vergadering.
Eva-Joy gaat als reserve kandidaat mee zodat ze bij de eerstvolgende vrijkomende plek in de
MR oudergeleiding kan plaats nemen.
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad

Carnaval op De Hoge Hoeve
Op vrijdag 25 vieren we op IKC De Hoge Hoeve
carnaval.
Natuurlijk mogen de kinderen die vrijdag verkleed op school komen en gaat iedereen binnen
zijn eigen groep en leerplein hier een knalfeest van maken.
De kinderen hoeven deze dag GEEN fruit/drinken mee te nemen.
De carnavalscommissie zorgt hiervoor.
Alle schoolkinderen van het IKC zijn deze dag om 12.00 uur uit.
De opvang is wel de hele dag geopend.

ALAAF, ALAAF, ALAAF, namens de carnaval commissie.

Winter bij De Meerkoet
Het is winter!! Helaas hebben we nog geen echte
sneeuw gehad maar wie weet komt dat nog wel!
Ook bij groep Meerkoet zijn wij met thema winter
aan het werk.
We hebben binnen sneeuw gemaakt en gevoeld. Dit
deden we met poedersuiker. De tafel werd helemaal
wit. In de “sneeuw” konden we tekeningen maken,
dat was leuk om te doen! Maar ook hadden de
juffen van scheerschuim met baking soda “sneeuw”
gemaakt waar we zelfs een sneeuwbal van konden
maken en konden we een kleine sneeuwpop maken.
Binnenkort gaan we het verschil tussen warm en
koud voelen want de juffen maken dan een
kersenpitzak warm en in de vriezer ligt een icepack,
dat is natuurlijk echt koud.
Op de groep knutselen we natuurlijk ook. We
hebben al een mooie wintermuts gemaakt maar ook
zijn we druk bezig geweest om voor de vogels een
voederhuisje te maken. Deze hangen we natuurlijk in de tuin zodat de vogeltjes wat te eten
hebben. Wie weet gaan we nog meer leuke dingen knutselen want dat vinden we erg leuk!
Groetjes,
De meerkoeten

Einde aan bijna alle corona-maatregelen
Tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag is aangekondigd dat de meeste corona-regels
komen te vervallen. Voor De Hoge Hoeve zijn in overleg met de MR de volgende afspraken
gemaakt:
-

-

-

-

-

-

-

-

Vanaf a.s. maandag 21 februari gaan we terug naar de normale pauzetijden i.p.v.
gespreide pauzetijden voor de verschillende groepen. Alle schoolkinderen kunnen
weer tegelijk met elkaar buiten spelen over het hele plein. Ook de groepen van de
kinderopvang en de Meerkoet kunnen weer met elkaar buiten spelen op hun eigen
buitenspeelplaats.
Alle groepsdoorbroken activiteiten zijn weer
toegestaan zoals het samen spelen op het
peuterplein en de leerpleinen. Groepsdoorbroken
activiteiten die meer organisatie vragen starten na
de voorjaarsvakantie/kunstweek (bijv. tutorlezen).
Carnaval kan met meerdere groepen op de
leerpleinen gevierd worden. We kiezen er voor om
nog niet met alle groepen tegelijkertijd in de hal het
carnaval te vieren.
De subsidie voor de groep die op woensdagmiddag of vrijdagmiddag extra
leeractiviteiten kreeg aangeboden is helaas eind december geëindigd. Omdat het
einde erg plotseling kwam vanwege de extra maatregelen in het najaar, komt er na
de voorjaarsvakantie nog wel een afsluitende activiteit voor de kinderen die hebben
deelgenomen. Ze hebben zo hard gewerkt dat een feestelijke afsluiting zeker
verdiend is.
De oudergesprekken die deze week gepland staan kunnen fysiek plaatsvinden. De
1,5 m afstand bewaren ehn het dragen van een modnkapje als je door het gebouw
loopt is komende week nog wel verplicht. Tijdens het gesprek
mogen de mondkapjes afgedaan worden. Ouders wordt
gevraagd buiten te wachten tot ze gehaald worden door de
leerkracht. Kom dus niet te vroeg. Ouders die het gesprek
liever online via Teams doen, kunnen dit aangeven bij de
leerkracht. De oudergesprekken voor de Pelikaan blijven ivm
de beperkte inzetbaarheid van Elles en Anne-Marie allemaal
online.
Ook andere afspraken met individuele ouders, zoals rondleidingen, kunnen weer
onder schooltijd plaatsvinden.
Vanaf 25 februari zijn mondkapjes en 1,5 m afstand niet meer verplicht.
Mondkapjes worden nog wel geadviseerd op momenten dat het druk is in het
gebouw. Ook teamleden mogen mondkapjes dragen als zij dit prettig vinden.
De basisregels blijven gelden. Dat betekent handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog, geen handen schudden, bij klachten testen en thuisblijven na een positieve
(zelf)test. Daarnaast blijft het advies doen voor kinderen in de groepen 6, 7 en 8 en
medewerkers van het IKC om twee keer per week een preventieve zelftest te doen.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 krijgen deze wekelijks mee naar huis, tenzij ouders
aangeven dat dit niet nodig is.
-

Na de voorjaarsvakantie zijn hulpouders weer zeer
welkom voor bijv. flitsen, luizenkammen , techniek enz.
Ook zijn alle ouders bij het brengen van hun kinderen
weer welkom in het IKC. Twee jaar geleden dachten we
dat het niet ging werken dat kinderen maar tot de
poort (school) of deur (opvang) gebracht mochten
worden. Maar na een onwennige periode weten we nu
al bijna niet meer beter en kunnen we ons nauwelijks voorstellen dat er dadelijk
weer honderden ouders naar binnen komen. We hebben de afgelopen twee jaar ook
voordelen gezien zoals meer rust in de groepen en een toegenomen zelfstandigheid
bij de kinderen. Deze pluspunten willen we graag behouden. Daarom hebben we de
volgende afspraken gemaakt:

Kinderdagverblijf/peutergroepen:
- Ouders van het kdv mogen binnen komen om kinderen te brengen.
Kinderwagens/buggy’s blijven buiten of in de hal bij de kapstokken. Omdat de
brengtijden van 7.00-9.00 uur zijn, is dit een lange periode van komen en gaan van
ouders op de groepen. Daarom is er voor gekozen om kinderen en ouders niet op de
groepen zelf te ontvangen, maar op het peuterplein binnen. Ouders gaan met hun
kind naar de deur/hekje van de groepsruimte. Hier worden ze ontvangen door de pm
en vindt de overdracht plaats. Ouders krijgen een code om de buitendeur te openen.
Buiten de brengtijden zit de deur vanwege de veiligheid op de knip. Ouders en
andere bezoekers moeten dan aanbellen om binnen te komen.
- Bij het ophalen van de kinderen wachten ouders buiten en bellen aan. De kinderen
worden door de pm naar de buitendeur gebracht (het ophalen blijft dus zoals het nu
is).
VSO en BSO:
- Ouders van de vso mogen binnen komen om kinderen te brengen.
- Voor de bso mogen ouders binnen komen om kinderen op te halen. Ouders moeten
hiervoor aanbellen aan de voordeur (dit i.v.m. de veiligheid).
School:
- Ouders van school mogen binnen komen om hun kind(eren) naar de groep te
brengen. Omdat het belangrijk is dat kinderen ouders kunnen laten zien waar ze mee
bezig zijn, mogen ouders ook de groep in. Om 8.30 uur begint te les en dienen ouders
de groep en het gebouw te verlaten.
- We gaan weer gebruik maken van de twee voordeuren waardoor alle kinderen van
school naar binnen komen. De andere ingangen worden hiervoor niet meer gebruikt.

-

We hebben allemaal gemerkt dat de afgelopen jaren als
voordeel hadden dat kinderen veel zelfstandiger werden
(zelf naar binnen gaan, eigen tas dragen , jas ophangen
enz.). Deze zelfstandigheid willen we graag behouden.
Stimuleer je kind dus om dingen zelf te blijven doen
bespreek met je kind of het wil dat je mee naar de groep
loopt.

Natuurlijk hopen we elkaar weer echt te kunnen gaan ontmoeten en dat de besmettingen
gering blijven. Belangrijk streven is om alle groepen open te houden. Hiervoor is het
essentieel om voldoende medewerkers te hebben. Mocht dit moeilijk worden, dan kunnen
bovenstaande afspraken om die reden aangepast worden.

Richtlijnen wel/niet thuisblijven
De quarantainecheck-app is een goed hulpmiddel om na te gaan
of je kind wel of niet thuis moet blijven.
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
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 afwachting zijn van de uitslag van een (zelf)test.

Nog een gezellige zondag.
Team IKC De Hoge Hoeve.

