
           
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
 
Eindelijk mogen we maandag 8 februari weer de deuren van het IKC openen zodat de 
jongsten weer naar het kinderdagverblijf kunnen en de andere kinderen naar school. (De bso 
is voorlopig helaas alleen voor noodopvang geopend).  
We zijn blij dat we alle kinderen weer in het echt kunnen zien en spreken in plaats van via 
een scherm. Maar wat zijn we trots op alle kinderen die deze weken zo actief hebben 
meegedaan aan het afstandsonderwijs. We hebben o.a. mooie werkstukken en prachtige, 
grappige foto’s van challenges langs zien komen op Parro. 
En wat hebben de ouders en verzorgers ontzettend geholpen om dit mogelijk te maken door 
hun kinderen te ondersteunen bij het thuisonderwijs. En dat terwijl ze vaak ook hun eigen 
werk nog moesten doen. Heel erg bedankt!! 
 
Gisteren hebben jullie al een informatiebrief gekregen waarin veel praktische informatie staat 
hoe we weer gaan opstarten. We zullen de eerste week veel aandacht besteden aan het 
sociale aspect. Kinderen zien elkaar en de juffen en meesters weer na bijna 8 weken. Ook 
zal het wennen zijn om met zijn allen in de groep te zitten en het vaste ritme en regels weer 
op te pakken. En uiteraard pakken we de draad weer op om te kijken welke ontwikkeling alle 
kinderen de afgelopen tijd hebben doorgemaakt en wat iedereen geleerd heeft. In groep 8 
beginnen we de komende week al met toetsen vanwege het schooladvies dat binnenkort 
gegeven gaat worden, maar voor de andere groepen wachten we hiermee tot na de 
voorjaarsvakantie. Eerst maar eens ‘rustig landen’ (in de sneeuw). 

 
In deze nieuwsbrief informatie over:  
 

- Nieuwe versie beslisboom 
- Studiedagen 8 februari en 3 maart 

worden gewone schooldagen 
- Inleveren geleende chromebooks 
- Eindtijden school 
- Noodopvang bso 
- Luizencontrole 
- Aangepaste activiteiten groep corona-

ondersteuningsprogramma 
- Gebruik buitenbed kdv 
- Winter bij de Meerkoet 
- Nieuwe boeken 
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Nieuwe versie beslisboom  
 
Er is vandaag een nieuwe versie van de beslisboom bekend gemaakt. Deze zit als bijlage bij 
deze nieuwsbrief. Belangrijke wijziging is dat ook kinderen vanaf 4 jaar nu bij 
verkoudheidsklachten thuis moeten blijven. 
Via onderstaande link kom je steeds automatisch bij de laatste versie van de beslisboom. 

 
https://www.boink.info/beslisboom 

 
 
Studiedagen 8 februari en 3 maart worden gewone schooldagen 
 
De studiedagen op 8 februari en 3 maart 
komen te vervallen. Omdat kinderen al veel 
onderwijstijd hebben gemist hebben we 
besloten om van deze dagen reguliere 
schooldagen te maken. De studiedag van 8 
februari hebben we inmiddels al in januari 
ingehaald. De studiedag van 3 maart korten 
we in naar een studiemiddag. Omdat 3 maart 
op een woensdag valt, hebben de kinderen 
dan een gewone schooldag. 

 
 
Inleveren geleende chromebooks 
 

Meerdere kinderen hebben de afgelopen maand een 
chromebook van De Hoge Hoeve hgeleend om thuis aan het 
onderwijs te kunnen deelnemen. Omdat we deze 
chromebooks vanaf maandag weer op school nodig hebben is 
het noodzakelijk om a.s. maandagochtend deze 
chromebooks, opladers en muizen aan je kind mee te geven 
(liefst opgeladen en in een tas). Wij controleren dan meteen 
of alles terug komt en nog werkt zodat de kinderen ook op 
school er weer gebruik van kunnen maken. 
 

 
Eindtijden school  
 
Willen alle ouders er aan denken dat de eindtijden van de groepen 1 t/m 8 
gewisseld zijn? In de informatiebrief die jullie gisteren ontvangen hebben 
staan de nieuwe tijden. 
 

 
Noodopvang bso 
 
Aanmelden voor de noodopvang van de bso kan bij Zonnekinderen. Alle 
ouders met een bso- contract bij Zonnekinderen hebben eerder al een 
bericht ontvangen hoe ze hun kind(eren) kunnen aanmelden. 

 

 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom


Luizencontrole 
 
De luizencontrole door ouders na de vakantie kan helaas niet 
doorgaan. In de noodopvang bleken enkele kinderen last van 
luizen te hebben. Daarom het dringende verzoek om vóór 
maandag je kind(eren) goed te controleren en indien nodig te 
behandelen. 

 
 
 
Aangepaste activiteiten groep ‘corona-ondersteuningsprogramma’ 

 
Vanaf 8 februari start de groep ‘corona-
ondersteuningsprogramma’. Kinderen die meer dan andere 
kinderen last hebben gehad om goed deel te nemen aan het 
afstandsonderwijs en daardoor een groter risico hebben op 
een achterstand, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit 
programma. Het programma bestaat uit extra leeractiviteiten 
onder schooltijd (individueel of in kleine groepjes) en een 
wekelijkse groepsactiviteit op woensdagmiddag of 
vrijdagmiddag. Omdat deze groep bestaat uit kinderen van 
groep 2 t/m 4, komen de kinderen uit acht verschillende 

groepen. Helaas mogen we momenteel, vanwege de aangescherpte rivm-richtlijnen, geen 
kinderen uit verschillende groepen mengen. Daarom hebben we moeten besluiten dat de 
groepsactiviteit op woensdagmiddag/vrijdagmiddag komende week/weken niet doorgaat. De 
activiteiten onder schooltijd gaan wel door. Bij deze activiteiten worden er geen kinderen van 
verschillende groepen met elkaar gemengd. Zodra de groepsactiviteit op woensdag-
/vrijdagmiddag weer door kan gaan laten we het de kinderen en ouders van deze groep 
weten. 

 
 
Gebruik buitenbed door kdv 
 
Het is de pedagogisch medewerkers van ons kinderdagverblijf de laatste tijd opgevallen dat 
ze steeds meer vragende blikken en opmerkingen krijgen over het gebruik van het buitenbed 
op het kinderdagverblijf (kdv). Hieronder vertellen ze graag over het gebruik van hun 
buitenbed. 
 
Hiernaast zie je ons buitenbed! We merken dat veel ouders, 
opa’s/oma’s niet weten wat ons buitenbed is. Jullie horen 
kinderen huilen of geluiden maken en  we zien dan vaak 
vragende blikken waar dit vandaan komt en wat er gebeurt. 
Daarom willen wij graag het gebruik van het buitenbed 
toelichten om jullie een beter beeld te geven van het gebruik 
en nut hiervan.  
 
Op diverse locaties waar Zonnekinderen de opvang verzorgd, 
kunnen ouders er voor kiezen hun kind buiten te laten slapen. 
Het buiten slapen gebeurt in specifieke ‘buitenbedden’ die 
hiervoor zijn aangeschaft.  
Onderstaand de regels waaraan wij ons houden bij het buiten laten slapen van kinderen op 
ons dagverblijf: 

 



 • Het buitenbed kan gebruikt worden door zowel baby’s (vanaf 4 maanden) als 
peuters. Ouders dienen schriftelijk toestemming te geven voor het gebruik van het 
buitenbed. Kinderen waarvan de ouders geen schriftelijke toestemming hebben 
gegeven voor het gebruik van het buitenbed, slapen altijd binnen. 
 

 • Pedagogisch medewerkers bepalen per dag wie in een buitenbed slaapt. De 
ervaring leert dat vooral kinderen die ‘binnen’ lastig in slaap komen, dan wel onrustig 
of kort slapen baat kunnen hebben bij slapen in het buitenbed. Ook voor kinderen met 
astmatische aandoeningen of allergieën kan het buiten slapen een goede 
mogelijkheid zijn. Het is aan de begeleiding om te bepalen wie gebruik maakt van de 
buitenbedden. 

 

 • De kinderen kunnen zowel in de zomer als winter (tot -2 graden) van het buitenbed 
gebruik maken. Bij tropische temperaturen, strenge vorst, mist of storm wordt er geen 
gebruik gemaakt van het buitenbed. 

 

• Kinderen worden gekleed op de weersomstandigheden. Standaard zijn er speciaal 
voor gebruik van het buitenbed gemaakte slaapzakken op de locatie aanwezig. Bij 
kou dragen kinderen een skipakje, muts en wantjes en krijgen zij een extra deken 
mee. Deze zijn op de locatie aanwezig. Indien gewenst kunnen ouders er ook voor 
kiezen een eigen skipakje, muts en wantjes mee te geven. 

 

• Het bed staat op een veilige en beschutte plek. Bij regen wordt het bed zo gedraaid 
dat inregenen niet mogelijk is. Ook tocht wordt voorkomen. 

 

 • Het buitenbed staat ‘in het zicht’ van de pedagogisch medewerkers en is voorzien 
van een babyfoon. Als er een kind in het buitenbed slaapt, vindt er bovendien 
regelmatig een controle plaats door de beroepskrachten. 

 
We hopen dat we jullie hiermee een beter inzicht hebben kunnen geven in het gebruik en nut 
van ons buitenbed. 
 
Pedagogisch medewerkers IKC de Hoge Hoeve 
 
 
Boekenactie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tijdens de Kinderboekenweek in oktober zijn er weer veel bonnen verzameld op het IKC. 
Voor iedere ingeleverde bon van gekochte kinderboeken, kregen we 20 % terug en daarvan 
heeft de ouderraad weer nieuwe boeken voor het IKC mogen kopen. Deze keer zijn er 
boeken uitgekozen voor kinderen met dyslexie. Hopelijk beleven zij er veel leesplezier aan. 

 
   
Winter bij de Meerkoet 
 

Hallo, 
 

Het is winter!!  Er lag zelfs een keer echte 

sneeuw buiten. Helaas ging het ’s avonds 

sneeuwen en moesten wij bijna naar bed. Maar 

een aantal kinderen mochten wat later naar 

bed om nog even in de sneeuw te spelen, dat 

was erg leuk!  

Ook bij groep Meerkoet zijn wij met thema 

winter aan het werk.  

We knutselen, verven, zingen en ervaren de 

winter. Buiten is het soms echt erg koud. We 

doen dan natuurlijk onze mutsen op en de 

handschoenen aan. We voelen het verschil 

tussen warm en koud ook op de groep want 

de juffen hadden een kersenpitzak warm 

gemaakt en een icepack uit de vriezer gehaald. 

Dat verschil is erg leuk om te voelen.  

We hebben binnen ook sneeuw gemaakt en 

gevoeld. Dit deden we met poedersuiker. Alle 

tafels werden wit en toen “de sneeuw” naar 

beneden viel lieten we het op onze handen 

vallen. Op de tafels konden we tekeningen 

maken in de sneeuw.  

Tijdens de muziek hadden we nep-sneeuwballen waar we echt mee mochten gooien. En met 

een groot doek gingen we wind maken. We hadden dikke schik!  

Natuurlijk hebben we ook geknutseld, we hebben bijvoorbeeld een mooie wintermuts 

gemaakt.  

 

Groetjes,  

De Meerkoeten 

 
 
 
Tot maandag 8 februari ! 
 
Team IKC de Hoge Hoeve 


