
           
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
De eerste twee schoolweken zijn al weer voorbij. Weken die gevuld waren met het 
afscheid van Wim, de eerste uitstapjes in het kader van de ‘Opstartweken’, 
kennismaking met elkaar, de leerkracht en onderwijs-assistent, het nieuwe 
groepslokaal enz. Het is heerlijk om alle kinderen weer enthousiast met elkaar te zien 
spelen en leren. Soms lijkt het alsof alles weer ‘normaal’ is, maar helaas kunnen we 
ouders en andere volwassenen nog steeds maar mondjesmaat in De Hoge Hoeve 
verwelkomen. Via o.a. de nieuwsbrieven hopen we u toch zoveel mogelijk te kunnen 
blijven informeren wat er in en rondom De Hoge Hoeve allemaal gebeurt. 
 
In deze nieuwsbrief vindt u informatie over: 

- Het niet doorgaan van de Informatie-avonden voor groep 1 t/m 8 
- Vervroegen van de kennismakingsgesprekken groep 1 t/m 8 
- Het afscheid van Wim 
- Parkeeroverlast en handhaving door BOA en Politie 
- Verbouwing kinderopvang 
- Opschoonactie 
- Start IKC-koor voor groep 5 t/m 8 

 
 
Informatie-avonden in september gaan niet door,  

maar 
Kennismakingsgesprekken starten eerder! 
 
Vanwege de corona-maatregelen hebben we helaas moeten 
besluiten om de informatie-avonden die in september op de kalender 
staan niet door te laten gaan. We kunnen met zoveel ouders in het 
gebouw de 1,5 m afstand onvoldoende garanderen. We zullen er 
voor zorgen dat de informatie die normaal tijdens deze avond 
gegeven wordt, schriftelijk of online (PowerPoint/film) beschikbaar 

komt voor alle ouders/verzorgers. 
 
Omdat de behoefte groot is om zo spoedig mogelijk de kennismaking tussen 
ouders/verzorgers en leerkrachten te starten, is besloten om eerder met de 
kennismakingsgesprekken te starten. 
Via Parro kan iedereen zich intekenen voor deze gesprekken. De gesprekken worden 
gepland in de weken 38, 39 en 40. Voorafgaande aan dit gesprek ontvangen alle 
ouders/verzorgers een ‘keer-om-formulier’ dat thuis ingevuld kan worden en tijdens het 
gesprek met de leerkracht besproken wordt.  
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Ouders/verzorgers worden gevraagd om buiten wachten. Per kind kan 1 ouder/verzorger 
komen. Bij binnenkomst zal gevraagd worden of u corona-gerelateerde klachten hebt. Is dit 
het geval, dan gaat het gesprek niet door en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. 
 
 
Afscheid Wim 

Vorige week woensdag hebben we met alle 
kinderen afscheid genomen van Wim. Het 
was een spetterend feest met veel muziek. 
Alle kinderen zijn bij Wim op het strand langs 
geweest om iets te presenteren.  

 
Het afscheid stond in het teken van Brazilië. 
Wim is betrokken bij een aantal projecten in 
dit land. 
 
 
 
Parkeeroverlast  
 
Wellicht is het u opgevallen dat afgelopen week BOA en politie enkele dagen aanwezig 
waren op het moment dat de meeste kinderen naar De Hoge Hoeve werden gebracht. Het 
komt veelvuldig voor dat ouders die hun kinderen met de auto wegbrengen/ophalen stoppen 
op de rijbaan om hun kind(eren) uit / in te laten stappen. Zeker nu ouders niet mee kunnen 
lopen naar de groep, lijkt dit toe te nemen. Dit zorgt voor onoverzichtelijke en daardoor 
gevaarlijke situaties. Zeker voor kinderen die met de fiets naar De Hoge Hoeve komen. 
Daarom is er vóór De Hoge Hoeve een stopverbod van kracht. Stoppen om uw kinderen uit 
te laten stappen mag alleen op de aanwezige parkeerplaatsen. Indien deze bezet zijn, kunt u 
iets verder rijden om uw kind(eren) te laten uitstappen. In de nabijheid van De Hoge Hoeve is 
er voldoende gelegenheid om (kort) te parkeren. 
Hierbij het verzoek om de veiligheid van alle kinderen voorop te stellen en te stoppen of 
parkeren op de plaatsen waar dit is toegestaan. Er zijn bovendien leukere manieren om je 
geld aan uit te geven dan aan een bekeuring.  
 
 
Op social media van de politie staat het 
volgende: 
Bij de Hoge Hoeve zijn 9 auto’s 
gewaarschuwd voor het parkeerverbod. Ook 
viel het op dat er meerdere kinderen niet of 
niet goed in de gordel zaten. 
Deze week waarschuwen we nog voor het 
parkeren, vanaf volgende week wordt er 
bekeurd. 
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Verbouwing kinderopvang 
 
Na de vakantie zijn we op de peutergroepen begonnen met een nieuwe manier van werken. 
En er gaat op korte termijn een wisseling van de groepen plaats vinden. 
De babygroep gaat naar de Waterhoen en de peutergroep gaat naar de Roodborst 
verhuizen. Dit betekent dat de peutergroepen tegenover elkaar komen en we meer met 
elkaar activiteiten gaan doen. Op deze manier leren de kinderen elkaar beter kennen en 
krijgen de kinderen een gericht aanbod om hun ontwikkeling te 
stimuleren.  
De kinderen behouden wel een eigen stamgroep en worden 
gevolgd in hun ontwikkeling door een mentor. 
We werken met vaste vertrouwde leidsters, zodat het voor uw kind 
een veilige omgeving is. 
De aankomende weken wordt er hard gewerkt om een extra 
slaapkamer te maken. 
Ook zijn we druk bezig om het peuterplein opnieuw in te richten om 
hier optimaal gebruik van te maken. 
Al met al is er veel gebeurd en nog te doen. Als we klaar zijn met de inrichting en verhuizing 
zullen we u zeker op de hoogte houden door middel van wat foto’s. 
 
Met vriendelijke groet, 
Leidsters van het peuterplein 

 

Opschoonactie  

Dit jaar willen we met ons IKC weer meedoen met de opschoonactie in de wijk. Samen met 
mensen van de wijkraad en studenten van het Candea College gaan 
kinderen de wijk in om afval te verzamelen. We maken groepjes van 
ongeveer 6 kinderen, met twee begeleiders. Uit iedere groep helpen er 
twee kinderen mee. De kinderen worden op deze manier bewust van 
de hoeveelheid en gevolgen van het zwerfafval in de wijk. En op deze 
manier zorgen we samen voor onze omgeving.  

Het zou fijn zijn als er wat extra hulp is tijdens de opschoonactie. Zijn er 
ouders die mee willen helpen? Je mag je aanmelden via Natascha Hoogland: 
n.hoogland@dehogehoeve.nl 

De opschoonactie is op de volgende donderdagen van 12.45 uur tot 14.00 uur:  

1 oktober - 5 november - 17 december - 28 januari - 18 maart - 17 juni 
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Het IKC schoolkoor! 
 

 
 

 Zit je in groep 5,6,7 of 8? √         
 Hou je van zingen?√           
 Zou je vaker willen zingen in een leuke groep ? √ 
 Kun je op donderdagmiddag tussen 15.00 en 15.45? √ 

Dan is het IKC schoolkoor iets voor jou! 
Op  donderdagmiddag na school verzamelen we ons in het muzieklokaal. We eten en 
drinken wat en starten om 15.00. Combinatie met BSO is mogelijk in overleg. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.  Kom gewoon een keertje voor proef om te kijken of je 
het leuk vindt! 
Laat me wel even weten of je komt. 
Aanmelden:   j.damen@dehogehoeve.nl 

De 1e x is:  10 september 
Groetjes Juliette 

 
 
 
 


