
           
 

 
Na een geslaagd carnavalsfeest op De Hoge Hoeve begon de voorjaarsvakantie. We hopen 
dat alle kinderen en hun ouders/verzorgers een mooie vakantieweek hebben gehad thuis, op 
de bso of het kdv. 
Helaas hebben we de afgelopen week wel enkele groepen van het kdv een dag moeten 
sluiten omdat we onvoldoende personeel hadden vanwege de vele corona-besmettingen 
binnen Zonnekinderen. 
Ook binnen De Hoge Hoeve zijn nog een aantal collega’s afwezig. De verwachting is wel dat 
de meeste collega’s er volgende week weer zijn.  
De Pelikaangroep heeft de afgelopen maand vooral met invallers gewerkt. Gelukkig is Elles 
inmiddels voldoende hersteld om komende week haar werkzaamheden weer gedeeltelijk op 
te pakken. Anne-Marie van de Pelikaan is helaas nog onvoldoende hersteld en zal nog 
helemaal vervangen worden. 

 
Naast het fijne nieuws dat bijna alle corona-maatregelen opgeheven zijn, is er ook het trieste 
nieuws over de situatie in Oekraïne. Enkele gezinnen van De Hoge Hoeve zijn afkomstig uit 
Oekraïne. Wij leven met hen mee in deze moeilijke tijd. 

 
In deze Nieuwsbrief:  

- Uitnodiging Kunst-route  
- Even voorstellen: Inga en Barbara 
- Einde aan bijna alle corona-maatregelen 
- Richtlijnen wel/niet thuisblijven  
- Gezocht voor de kleutergroepen 
- GGD-inspectie 
- Schoolvoetbaltoernooi gaat niet door 

 

 
Uitnodiging Kunst-route 
A.s. maandag start de jaarlijkse themaweek die dit jaar in het 
teken van Kunst staat.  
Alle ouders van het IKC zijn uitgenodigd om als afsluiting 
deel te nemen aan de Kunst-route op 18 maart. 
 
 

 

NIEUWSBRIEF 
IKC DE HOGE HOEVE 

  
4 maart 2022 

 



 
Even voorstellen: Inga en Barbara 
 
Het IKC-team is uitgebreid met 2 nieuwe collega’s. Hieronder stellen ze zich aan jullie voor: 
 

Ik ben Inga Kraaijkamp. Ik ben 42 jaar en woon met mijn gezin  in 
Doesburg. Na 20 jaar in Doesburg gewerkt te hebben  was ik toe aan 
een nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden op IKC de Hoge Hoeve.  
Op de donderdag en vrijdag zal ik te vinden zijn in groep 3, de 
Ooievaar.  
Ik heb erg veel zin om in dit enthousiaste en hard werkende team aan 
de slag te gaan. 

 
 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Barbara Slaghek en ik zal op de vrijdag in groep 8a  
(Zeearend) staan vanaf 25 maart. Ik woon sinds 2,5 jaar in Duiven met 
mijn vriend en dochter van 1,5 jaar. Naast de Hoge Hoeve ben ik ook 
nog werkzaam in Babberich, in groep 6.  
Ik zing sinds dit schooljaar bij popkoor Repeat in Groessen dus wellicht 
kan ik mijn muzikale steentje bijdragen aan de musical dit jaar. Verder 
hou ik van wandelen en zwemmen.  
Ik heb erg veel zin om aan de slag te gaan in groep 8!  
Groetjes, 
Barbara  

 
Einde aan bijna alle corona-maatregelen 
 

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 de 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. 

 
Ouders van de kinderopvang en school kunnen vanaf nu ook zelf 
rechtsreeks contact opnemen met het scholenteam van de GGD als 
je vragen hebt over corona. In de bijlage bij deze Nieuwsbrief 
vinden jullie hier verdere informatie van de GGD over. 
 

 

Gezocht voor de kleutergroepen 
 

De kleuterbouw kan altijd spelletjes en speelgoed gebruiken dat nog goed is maar waar niet meer 
mee gespeeld wordt. Nu zijn we op zoek naar: 

- Poppenkleertjes of babykleertjes in de kleinste maat voor in de huishoek. 

- Verkleedkleren voor in de themahoek 

- Verschoonkleren voor als we ongelukjes hebben met name onderbroeken, broeken en 

leggings.  

 
Heeft u nog iets liggen wat niet gebruikt wordt en wat nog goed is, geef het dan af bij een leerkracht 
van de kleuterbouw. Onze dank is groot. 

 
GGD-inspectie 
 

Op 17 februari heeft de GGD een inspectiebezoek aan ons 
kinderdagverblijf gebracht. Deze inspecties zijn altijd 
onaangekondigd. Bij dit inspectiebezoek stond de pedagogische 
kwaliteit centraal. Het inspectierapport is inmiddels binnen. Het 
kdv is met vlag en wimpel door de inspectie heen gekomen. 
Complimenten voor de kdv-collega’s! 
 
Deze week was de GGD opnieuw aanwezig op De Hoge Hoeve. Nu voor een inspectiebezoek 
bij de bso. Hiervan hebben we het rapport nog niet ontvangen. 

https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/


Schoolvoetbaltoernooi gaat niet door 
 

Helaas gaat het schoolvoetbaltoernooi, dat op 13 april gepland stond, 
niet door. De organisatoren van Sportclub Westervoort en AVW'66 
krijgen de planning helaas niet op tijd rond. 

 
 
 

 
Allemaal een fijn weekend gewenst en tot maandag! 
 
Team IKC De Hoge Hoeve. 


