NIEUWSBRIEF
IKC DE HOGE HOEVE
18 juni 2022
Beste kinderen, ouders en verzorgers,
Nog vijf weken en dan begint de zomervakantie al. Maar voor die tijd komen er nog leuke
activiteiten zoals de nationale modderdag, de wen/wisseldag, de eindmusical van groep 8 en
het uitstapje naar Jan Klaassen of De Efteling! En natuurlijk willen alle kinderen weten ‘Wie
wordt volgend jaar mijn juf of meester?’
In deze Nieuwsbrief:
- Afscheid enkele collega’s
- Groepsindeling 2022-2023: Wie wordt mijn juf en/of meester?
- Inschrijven eindgesprekken
- Parro: nu (eindelijk) ook voor de opvang
- De bakfiets van de Meerkoet
- Personeelstekort bij de opvang en de bso
- Thuis in Taal
- Nationale Modderdag 29 juni
- Jaarafsluiting
- IKC-avond en studiedag

Afscheid enkele collega’s
Eind juni nemen drie collega’s afscheid van De Hoge Hoeve. Romy
Maters vertelde al in de vorige nieuwsbrief dat zij de overstap maakt
naar het speciaal onderwijs.

Ook Wilma Nefkens-Smith neemt afscheid. Zij heeft de afgelopen maanden de
kinderen begeleid die meer uitdaging nodig hadden. Zij heeft deze taak tijdelijk
overgenomen van Elles die zich, vanwege de afwezigheid van Anne-Marie,
helemaal wilde richten op de groep Pelikaan.

En tenslotte neemt ook Kelly ter Horst afscheid van De Hoge Hoeve:
Beste ouders en verzorgers,
Doordat ik een andere baan heb gevonden, ga ik de BSO per 1 juli verlaten.
Ik heb met veel plezier bij De Hoge Hoeve gewerkt en hier ook weer veel
nieuwe ervaringen opgedaan. Ik wil jullie, maar natuurlijk ook de kids,
bedanken voor een leuke en leerzame tijd.
Lieve groetjes en een knuffel voor de kids, Kelly

Groepsindeling 2022-2023: Wie wordt mijn juf en/of meester?
Het is zover: de groepsindelig van de groepen 1 t/m 8 voor het nieuwe
schooljaar is klaar. We zijn blij dat we, ondanks het personeelstekort,
ook de vacature die ontstond al hebben kunnen invullen. Er komt nl een
nieuwe collega in de kleutergroepen. Ze heet Bianca van Peer. Tijdens
de wendag op 13 juli komt Bianca alvast kennismaken met de kinderen.
De kinderen van de IJsvogel en Kolibrie die nu in groep 2 zitten en
volgend jaar naar groep 3 gaan komen in de Ooievaar.
De kinderen van de Kwikstaart en Nachtegaal die nu in groep 2 zitten en volgend jaar naar
groep 3 gaan komen in de Pelikaan.
Hieronder het hele overzicht:
Groepsindeling
schooljaar 2022-2023

maandag
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woensdag
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vrijdag

Groep 1-2 Kwikstaart
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Bianca

Groep 1-2 Nachtegaal
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Groep 1-2 Kolibrie
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Groep 1-2 IJsvogel
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Groep 3 Ooievaar
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Groep 3 Pelikaan

Peter
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Groep 3 Ooievaar wordt
groep 4 Lepelaar
Groep 3 Pelikaan wordt
groep 4 Lijster
Groep 4 Lepelaar wordt
groep 5 Leeuwerik
Groep 4 Lijster wordt
groep 5 Bosuil
Groep 5 Bosuil wordt
groep 6 Albatros
Groep 5 Leeuwerik wordt
groep 6 Grutto
Groep 6 Albatros wordt
groep 7 Zilvermeeuw
Groep 6 Grutto wordt
groep 7 Torenvalk
Groep 7 Zilvermeeuw
wordt groep 8 Zeearend
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Wendy H., Yvonne, Anne-Marie en Mandy gaan de extra ondersteuning voor individuele en
kleine groepjes kinderen verzorgen. Guido vervangt tot de herfstvakantie Mandy.

Inschrijven eindgesprekken
Vrijdag 24 juni krijgen de kinderen de verslagen mee naar
huis. In de week daarna zijn de gesprekken. Vanaf
maandag 20 juni om 15.00 uur kunnen jullie je via Parro
inschrijven voor deze gesprekken. De inschrijving staat
open t/m vrijdag 24 juni. De gesprekken duren 10 minuten.
Voor de gesprekken van groep 6 t/m 8 zijn ook de kinderen
uitgenodigd. Volgend schooljaar gaan we dit verder uitbreiden.

Parro: nu (eindelijk) ook voor de opvang
Eindelijk is het zover. Vanaf nu kunnen ook het
kinderdagverblijf, de peutergroep en de bso gebruik maken
van Parro. Inmiddels hebben de meeste ouders van het
kinderdagverblijf en de peutergroep toestemming gegeven
om gekoppeld te worden aan Parro. Voor de kinderen van de
bso die ook naar school gaan op De Hoge Hoeve is deze
toestemming al eerder gevraagd.
Ouders van het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO hebben, als alles goed is
gegaan, vandaag een koppelingscode ontvangen. Omdat dit waarschijnlijk nog niet meteen
bij iedereen goed gaat, wordt deze Nieuwsbrief vandaag via de mail en via Parro verstuurd.

De bakfiets van de Meerkoet
Zoals jullie wellicht al wel hebben
gezien, staat er nu dagelijks een
bakfiets buiten bij de voordeur van
de kleuters. Deze bakfiets is van de
kind en jeugd behandelingsgroepen
van Zozijn. En mag nu gebruikt
worden door groep Meerkoet van
IKC de Hoge Hoeve. Hij rouleert
tussen de verschillende locaties en
deze maanden mogen wij er gebruik
van maken. 😊 We zijn hier erg blij
mee!
De kinderen vinden het erg leuk om
er een rondje mee te fietsen. Het is
een bijzondere ervaring, waarin we
veel kunnen zien en de wind en
snelheid van de fiets kunnen ervaren
en voelen. Zo kunnen we naar het
Hosterpark gaan, naar de
kinderboerderij, bij de trein kijken of
gewoon een rondje door de wijk.
Misschien hebben jullie ons al wel
eens langs zien scheuren. De
kinderen worden er erg ontspannen van, er komt veel taal op gang, want onderweg wordt er
van alles benoemd.

Personeelstekort bij de opvang en de bso
Het zal niemand ontgaan zijn dat het personeelstekort in
de kinderopvang voor grote problemen zorgt. Ook bij De
Hoge Hoeve merken we dit. Gisteren hebben we
bijvoorbeeld de groepen Roodborst en Pimpelmees
moeten sluiten.
In deze nieuwsbrief hebben jullie al kunnen lezen dat
Romy en Kelly met ingang van 1 juli stoppen bij de
Pimpelmees en bso.
Omdat inmiddels ook de eerste collega’s van de kinderopvang en de bso op vakantie gaan
en Daphne van de groep Roodborst begin juli een operatie heeft, is het rooster voor de
maanden juli en augustus een hele uitdaging.
Gelukkig is Lotte bereid om de komende maanden extra te werken. Lotte werkt nu ook al op
het kdv en de bso en kent de groepen dus goed. Maud zal in juli/augustus de maandagen
weer op de Pimpelmees aanwezig zijn. Ook enkele andere collega’s heeft aangegeven wat
meer te kunnen werken. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk vaste, bekende
pedagogisch medewerkers van De Hoge Hoeve in te zetten om zo op alle groepen voor de
kinderen een vertrouwd gezicht aanwezig te laten zijn. Gelukkig hebben we de komende
weken ook gesprekken met een aantal sollicitanten. Zij komen dan ook een aantal uur op de
groepen.

Thuis in Taal
Een aantal pedagogisch medewerkers van het
kinderdagverblijf en de peutergroep en een aantal
leerkrachten van groep 1, 2 en 3 volgen een cursus met als
onderwerp Thuis in Taal. Bij Thuis in Taal is het belangrijk om
samen te werken aan taal en taalontwikkeling in de thuis-,
opvang- en schoolsituatie. Dat taal en gesprek belangrijk is
voor de ontwikkeling van kinderen dat weten we allemaal.
Maar de manier waarop is niet altijd makkelijk, hoe
communiceer je als ouder en kind met elkaar?
Om hier samen beter in te worden; ouders, kind en IKC zijn
wij aan het onderzoeken op welke manier we jullie hierbij
meer kunnen betrekken en hoe we ouder-kind activiteiten een
plek kunnen geven in ons IKC.
Misschien is het jullie al opgevallen dat in een aantal groepen
enkele activiteiten, bijvoorbeeld bij de inloop, worden
ondernomen. Dit heeft de status : proberen en
experimenteren, want ook voor ons is leren ontdekken! Wat werkt wel en wat niet?
De komende tijd gaan we hier samen met alle pedagogisch medewerkers en leerkrachten
naar kijken en gaan op zoek naar een manier hoe we hier verder me willen gaan. Blijft het bij
uitnodigen bij de inloop, het bijwonen van een taalkring, het spelen van een spel met
kinderen, het meedoen met activiteiten? De tijd zal het leren.
Wij houden jullie op de hoogte en dit traject wordt zeker vervolgd.
Mochten jullie nog vragen hebben dan kan je terecht bij de pedagogisch medewerkers,
leerkrachten of Carin.

Nationale Modderdag 29 juni
Woensdag 29 juni is het Nationale Modderdag. De kinderen van de
opvang, Meerkoet en de groepen 1 t/m 4 gaan deze dag heerlijk aan de
slag met modder en water bij verschillende activiteiten. Ook de bso doet
mee aan de Modderdag. Via Parro / het ouderportaal ontvangen jullie
volgende week nog meer informatie over de Modderdag.

Jaarafsluiting
Op 20 en 21 juli is de IKC-jaarafsluiting. Op 20 juni is de
jaarafsluiting voor alle kinderen van het IKC. Hoe die dag er
uit gaat zien laten we nog weten.
Op donderdag 21 juli gaan de groepen 1
en 2 naar het Land van Jan Klaassen en
de groep 3 t/m 8 naar De Efteling. Dit jaar
is het een speciaal uitstapje vanwege het Lustrumfeest 2 jaar geleden dat
toen, vanwege corona, niet door kon gaan. De kinderen hebben
er dus lang op moeten wachten!
Alle ouders van de groepen 1 t/m 8 hebben gisteren via de mail
apart informatie ontvangen over dit uitstapje.

IKC-avond 13 juni en studiedag 17 juni
Afgelopen maandagavond zijn alle teamleden tijdens een IKCbijeenkomst met elkaar in gesprek gegaan over de visie van De
Hoge Hoeve en hoe iedereen zich hier in herkent. Deze visie is
zeven jaar geleden beschreven, maar inmiddels is er veel
veranderd en zijn er veel nieuwe collega’s bij gekomen. Het was
een inspirerende avond, waaraan we in het nieuwe schooljaar
zeker een vervolg gaan geven.
Vrijdag, 17 juni, hadden we met het schoolteam een studiedag. We hebben deze dag
gebruikt om alle toetsgegevens van het afgelopen jaar en dus ook van de laatste
toetsperiode goed te bekijken en met elkaar te bespreken. De afgelopen twee jaar wisten we
dat corona invloed zou hebben op de toetsresultaten. We hebben daarom de afgelopen 1,5
jaar extra ondersteuning en acties ingezet. Daarnaast kunnen we gelukkig weer gebruik
maken van hulp van ouders bij bijv. het flitsen en de technieklessen. Mooi om te zien dat de
continuiteit van de afgelopen maanden (zonder corona-maatregelen), samen met de
ingezette acties ook terug te zien is in de toetsresultaten. Bij alle groepen wordt/is de
opgelopen onderwijsachterstand stap voor stap ingehaald en is er duidelijk vooruitgang. Ook
de uitkomsten van de eindcito in de groepen 8 waren prima. De kinderen (en het team)
mogen trots op zichzelf zijn!

Een mooi weekend gewenst,
IKC-team De Hoge Hoeve

