
           
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
 
A.s. maandag, 5 september, openen de deuren van de school binnen IKC De Hoge Hoeve 
weer om alle kinderen, ouders en verzorgers te verwelkomen. We kijken er naar uit, hoewel 
het voor sommige kinderen wellicht ook wat spannend is: Hoe zal de nieuwe juf of meester 
zijn?  
De meesters, juffen en alle andere collega’s hebben er ontzettend veel zin in. De afgelopen 
dagen hebben we de groepen opnieuw ingericht (alle vloeren zijn in de was gezet en alle 
ramen gewassen), schriften en boeken zijn klaar gelegd en we hebben zelfs al een studiedag 
gehad. 
Maandag is er uiteraard tijd voor vakantieverhalen, maar we gaan ook meteen gezond van 
start met ‘Dans je fit’ en Schoolfruit. We zijn hiervoor nog op zoek naar ouders die een 
handje willen helpen. Hierover lees je in deze Nieuwsbrief meer. 
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Start Schoolfruit   
           

Meteen de eerste week van dit IKC-jaar 
starten we met schoolfruit. Dit betekent dat 
we 3 dagen per week (gratis) fruit en/of 
groente ontvangen voor alle kinderen op 
school. Dit is op dinsdag, woensdag en 
donderdag. Op maandag en vrijdag brengen 
kinderen zelf fruit mee voor de pauze.  
Op dinsdag 6 september starten we met schoolfruit- en groente.  
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Op veel scholen zijn deze schoolfruitdagen al een succes. Het is lekker, leerzaam en gezond. 
Kinderen ontdekken nieuwe smaken, leren meer over waar ons eten vandaan komt en 
krijgen vezels, vitamines en mineralen binnen.  
Iedere vrijdag, krijgen jullie via Parro een overzicht van het fruit of groente die we de week 
erna krijgen. We stimuleren dat iedereen alles proeft. Mocht er iets zijn wat jullie kind echt 
niet lust, dan mag je die dag zelf ander fruit meegeven voor de pauze. 
  

Wat een kind eet, is natuurlijk de verantwoordelijkheid van de ouders en verzorgers. Wij 
zien het wel als onze taak om bij te dragen aan een gezonde leefstijl. Hiervoor hebben we 
enkele jaren geleden ook het vignet Gezonde School ontvangen. Naast de activiteiten die we 
al doen, komt daar nu de deelname aan Schoolfruit bij.  
 
Ouderhulp gezocht! 
Wie wil ons helpen met het verdelen, schoonmaken en snijden van het fruit? Het zou fijn zijn 
als we iedere dag een aantal ouders hebben die ons kunnen helpen. Zonder hulp, kunnen we 
het schoolfruit niet aanbieden. 
Wil je helpen? Stuur dan een mail naar info@dehogehoeve.nl, geef in de mail even aan 
welke dagen je kunt helpen. Wij maken een schema met alle aangeboden hulp, hoe meer 
handen.... 
  

Openingsweek met o.a. Dans je fit!   
 

We hebben natuurlijk onze Opstartdagen, maar deze eerste 
week gaan we al een aantal leuke, feestelijke activiteiten doen. 
 
Op maandag 5 september om 10.30 uur openen we het IKC-jaar 
met Dans je fit! 
Dit doen we bij het buitenpodium op het schoolplein. Alle 
kinderen gaan een kwartier actief aan het bewegen. Ben je als 
ouder nieuwsgierig? Trek je sportieve kleren aan en dans met 
de kinderen mee! 
 

Op woensdag de 7e maken we het fruit eten extra gezellig en vrijdag de 9e gaan we te gekke 
foto’s maken. 
 
Nieuwe gezichten in ons IKC 
 

Hallo! 
Ik ben Kristel Manenschijn en vanaf september kom ik op maandag, 
dinsdag en donderdag middag op de BSO werken. 
Denk je misschien, waar ken ik haar toch van? De afgelopen 6 jaar 
ben ik cultuurcoach geweest op o.a. de peutergroep en de BSO van 
de Hoge Hoeve. 
Ik ben mama van 2 knapperds en werkzaam bij Zonnekinderen sinds 
2010. Op de groep heb ik veel affiniteit met de cultuuractiviteiten 
zoals handwerken, kunst maar ook dans, drama en muziek. 
Mocht je mij wat willen vragen, spreek mij dan gerust aan op de BSO. 
Tot snel! 

mailto:info@dehogehoeve.nl,


Hoi Allemaal,  
 
Wat leuk dat ik mezelf mag voorstellen. Mijn naam is 
Marlieke, ik ben 34 jaar en woon samen met mijn gezin in 
Duiven. 
Vanaf dit schooljaar mag ik me voegen aan het team van 
IKC De Hoge Hoeve en hier kijk ik erg naar uit. 
Al 13 jaar sta ik met veel plezier voor de klas en geniet ik 
van de openheid en puurheid van de kinderen en werk ik 
graag samen om uit elk kind het best mogelijke te halen. 
De visie van IKC De Hoge Hoeve spreekt mij dan ook erg 
aan. Leren van én met elkaar en ondertussen volledig jezelf 
kunnen, durven en mogen zijn.  
Op naar een hele mooie tijd! 
 
Groetjes, Marlieke 

 

 
 
Hallo allemaal,  
 
Ik wil me graag even aan jullie voorstellen. Mijn naam is Bente en 
ik ben nieuw bij de Hoge Hoeve. Ik ben begonnen met de BBL 
opleiding tot pedagogisch medewerker en ik loop mijn stage bij 
de Hoge Hoeve. Ik zal vanaf nu 3 dagen in de week te vinden zijn 
bij de Roodborst, de Pimpelmees of bij de BSO.  
Ik heb in 2017 de HBO opleiding docent dans bij ArtEZ afgerond. 
De jaren daarna heb ik met veel plezier dansles gegeven, maar ik 
voel dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging. De kinderopvang 
lijkt mij daarvoor de perfecte plek. Ik heb super veel zin om te 
beginnen! 
Hier nog wat leuke feitjes over mij: 
- Ik woon samen met mijn vriend in Zevenaar 
- Ik heb een hond genaamd Zep en ik hou er heel erg van om lang 
met hem te wandelen 
- ik hou van koken en lekker eten, vooral van zoetigheid  
- mijn lievelingskleuren zijn roze en zeegroen 
- in mijn vrije tijd hou ik ook erg van lezen  
 
Tot ziens in de wandelgangen! 
 
Groetjes,  
Bente  
 
  



Hallo ouders/verzorgers, 
 
Komend schooljaar zal ik stage lopen in groep 8 bij Fred en Jordi. Ik zit in het 2e leerjaar van 
de opleiding onderwijsassistent en loop dit jaar van maandag tot en met donderdag stage. 
Dit ga ik echter niet alleen doen maar ik kom samen met mijn hulphond Uchi.  
Ik ben namelijk een 25 jarige jonge dame met PTSS en een conversiestoornis. Dit lijkt een 
beetje op epilepsie, maar de oorzaak ligt elders. Mijn hulphond Uchi signaleert deze 
aanvallen en zorgt dat ik op tijd mijn omgeving kan waarschuwen en een veilig plekje kan 
opzoeken. Hier zal ik wel de hulp van jullie allemaal bij nodig hebben. Zouden jullie mijn 
hond niet willen afleiden? Hoe schattig Uchi ook kan kijken, en geloof mij hij is echt heel 
leuk! Graag niet aaien, eten geven en niet tegen praten. 
Uchi is in de zomervakantie 3 jaar geworden en is nu ruim een jaar bij mij. Mijn steun en 
toeverlaat in alles. Zo heb ik het boogschieten in de top weer kunnen oppakken en heb ik 
afgelopen juni deelgenomen aan de Europees 
kampioenschappen 3D boogschieten in 
Frankrijk. En met resultaat! Een fantastische 2e 
plek en een mooie zilveren medaille heb ik mee 
mogen nemen.  
Sportiviteit en spontaniteit is dan ook echt mijn 
ding. Samen met Uchi ga ik komend jaar dit 
nieuwe avontuur aan op De Hoge Hoeve.  
 
Met vriendelijke groet, 
Kirsten van der Meer 
Stagiair groep 8 (Fred)  
 
 
Naast al deze nieuwe gezichten is ook Dasia Vreeke per 1 augustus op het kinderdagverblijf 
en de bso gestart. Zij stelt zich in de volgende Nieuwsbrief aan jullie voor. 
 
Afscheid Lotte 
 
Gisteren, heeft Lotte Nieuwenhuis afscheid genomen van het kdv en de bso. Lotte heeft 
twee jaar op De Hoge Hoeve gewerkt. Hiernaast volgt Lotte nog een opleiding. Omdat ze 
voor deze opleiding stage gaat lopen, heeft z ehelaas onvoldoende tijd om bij ons te blijven 
werken. Maar wie weet, zien we haar in de vakanties af en toe terug! 
 
Afwezige collega’s 
 

We hebben binnen IKC De Hoge Hoeve een team van meer dan 50 collega’s. Een paar 
collega’s van de kinderopvang zijn volgende week nog op vakantie, voor de rest is volgende 
week bijna iedereen aanwezig. Ook Anne-Marie van Os, die al langere tijd afwezig is 
vanwege corona-klachten, start komende week haar werkzaamheden op twee ochtenden 
weer voorzichtig op. In deze tijd gaat ze allereerst aan de slag met NT2. 
Helaas zijn er twee collega’s die nog niet aan het werk kunnen. Esmeé van het 
kinderdagverblijf is nog herstellende van een handoperatie en ook Bianca Hendriks, onze 
concierge, is nog onvoldoende opgeknapt om het werk weer te kunnen oppakken. We 
hopen dat ze de komende tijd voorspoedig herstellen. 



Data Tamara, wijkverpleegkundige, op het kdv  
 

Tamara de Reus, de wijkverpleegkundige is op de volgende dagen van 
8.00 tot 8.45 uur weer aanwezig bij het kdv:  
Woensdag   14 sept 8:00-8:45 
Dinsdag      25 okt  8:00-8:45 
Donderdag       8 dec   8:00-8:45 

Ouders/verzorgers kunnen bij haar terecht voor vragen over de 
opvoeding of ontwikkeling van hun kind. Ook pedagogisch 
medewerkers kunnen haar advies vragen als zij vragen hebben over 
een kind. 
 
 

 
Jaarkalender 
 

Jullie zijn gewend om in het begin van een nieuw IKC-jaar een 
jaarkalender te ontvangen. In overleg met de Ouderraad is besloten 
dat dit jaar niet meer te doen. Maar we begrijpen dat jullie wel graag 
op de hoogte zijn van alle activiteiten die we dit jaar op De Hoge 
Hoeve organiseren. Daarom komt er op de website een overzicht te 
staan en zal er ook een papieren versie verschijnen voor de gezinnen 
die dit willen hebben.  
 
Breng- en haaltijden bij het kdv 
 

Voor de kinderen die op de opvang zitten zijn verschillende 
contracten mogelijk. Ieder contract kent zijn eigen afspraken 
met betrekking tot bijvoorbeeld vakanties, haal- en 
brengtijden, ruilmogelijkheden enz. Het valt ons op dat m.n. 
bij het brengen en halen dit nog wel eens mis gaat. Dit heeft 
als gevolg dat er dan regelmatig te veel kinderen zijn voor het 
aantal pedagogisch medewerkers die er dan zijn of dat een 
pedagogisch medewerker langer moet blijven omdat er nog 

te veel kinderen zijn. Daarom aan jullie het verzoek om je kind echt te brengen en op te 
halen op de tijden die er voor staan. Mocht je die tijden zelf niet meer goed weten: vraag het 
even na bij één van de pedagogisch medewerkers. Op de groepen hangt een overzicht welke 
tijden bij welk contract horen. 
 
Schoolfotograaf 
 
Dit IKC-jaar is ervoor gekozen om een andere schoolfotograaf 
aan te stellen voor de schoolfoto’s namelijk: Schoolfoto.nl. Zij 
zullen eind maart 2023 een aantal dagen naar IKC De Hoge 
Hoeve komen om alle kinderen op de foto te zetten. De data 
zijn als volgt: 

School:  
Dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart (hele dag)  



Kinderopvang en Meerkoet:   
Dinsdag 28 maart (ochtend)  
Donderdag 30 maart (ochtend)   
  
Begin 2023 volgt meer info.  
 
Groet van de Meerkoet 
 

 
 

 
Fijn weekend en tot maandag! 
IKC-team De Hoge Hoeve 


