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Nieuws uit het team 
 
 Hoi allemaal, 
 
Na bijna 7 jaar met veel plezier op de Hoge Hoeve heb ik besloten 
om een andere weg in te slaan. Vanaf 1 juli zal ik jullie gaan 
verlaten om te gaan werken in het speciaal onderwijs. Ondanks 
dat ik er veel zin in heb ga ik alles en iedereen ook ontzettend 
missen! Mijn laatste dag zal zijn op donderdag 30 Juni. 
 
Groetjes, Romy  
 
 

 
Vorige maand is Irish van Hal als groepshulp gestart op het kdv. 
Irish is er op donderdag en vrijdag om de pedagogsich 
medewerkers te ondersteunen. 
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Het herstel van Anne-Marie (groep 3 Pelikaan) vraagt helaas veel 
tijd. Ze vindt dit zelf erg lastig. Het liefst zou ze morgen weer aan 
het werk gaan, maar dat gaat zeker nog langere tijd duren.  
A.s. donderdag brengt ze, in overleg met de Long COVID-
deskundigen, een kort bezoekje aan de Pelikaan.  
Anne-Marie laat iedereen de hartelijke groeten doen. Heb je zin 
om, samen met je kind, een kaartje te sturen? Doe gerust. Je doet 
er Anne-Marie een plezier mee. 

 
Vacatures 
We hebben meerdere vacatures bij het kdv en de bso.  
Weet jij iemand die als pedagogisch medewerker bij ons 
zou willen werken? Laat het ons weten! 

 
Meester- en juffendag  
 
Beste ouders / verzorgers, 
 

Aanstaande woensdag 18 mei is de meester- en juffendag! Deze 
dag staat in het teken van de verjaardagen van meesters en juffen. 
De kinderen moeten deze dag wel fruit meenemen, voor in de 
pauze  
Voor de kinderen is er een aangepast, gezellig programma die dag. 
En natuurlijk worden alle meesters en juffen in het zonnetje gezet. 
 Als je kind(eren) iets voor haar/zijn 'juffen' of 'meesters' wil doen/maken/meebrengen, mag 
dat uiteraard. Maar het is zeker niet verplicht. Wel gaan we er met z’n allen een gezellige 
dag van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 
De meester- en juffendag commissie 

 
Uitnodiging IKC run 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

Vrijdag 20 mei is de sportdag voor de groepen 1 t/m 4. Op deze 
sportieve dag verzorgen wij een aantal sport-clinics zoals tennis, 
stoeien, klimmen, dans en nog veel meer. Zorg voor sportieve 
kleding en goede schoenen. We sluiten af met de IKC-run. Alle 
kinderen lopen dan in groepen een rondje om het IKC*. Het zou 
leuk als jullie je kind komen aanmoedigen op het IKC. De kinderen 
krijgen een appel en een ijsje. Drinken moeten ze wel zelf 
meenemen. 
*Start van de IKC run is om half 12, dus kom op tijd! 

 
De sportdagcommissie 



 
Bescherming tegen de zon  
 

Het worden warme, zomerse dagen de komende week. Ook in het 
voorjaar is bescherming tegen de zon belangrijk. Aan alle 
ouders/verzorgers het verzoek om je kind(eren) thuis zelf in te 
smeren. De jongste kinderen (kdv) en kinderen die de hele dag bij 
ons zijn (bso) worden tijdens de dag ook door de pedagogisch 
medewerkers nog een keer ingesmeerd. Wil je dat er een 
specifieke zonnebrandcreme wordt gebruikt? Neem deze dan zelf 
mee zodat wij dit kunnen gebruiken.  

 
Activiteiten bso en ophaaltijden  
 

De bso trekt er graag op uit om ook buiten de Hoge Hoeve een 
activiteit met de kinderen te doen. We zorgen er voor dat we om 17 
uur weer terug zijn bij De Hoge Hoeve. 
Daarom het verzoek om je kind(eren) pas vanaf 17 uur op te halen. 
Als je je kind(eren) toch eerder wilt ophalen, neem dan contact op 
met de bso. Dan kunnen zij hier rekening mee houden. Je kuint 
contact opnemen via whatsapp of bellen 06 10851988. 

 
Gebruik leerpleinen door bso  
 

De bso groeit nog steeds. Op de drie drukke dagen 
(maandag, dinsdag en donderdag) zijn er 45-65 
kinderen aanwezig. Om deze reden maken we sinds 
enkele maanden naast de hal ook gebruik van het 
technieklokaal. Het werken met een kleinere groep 
bevalt goed. Vandaar dat we hebben besloten om de 
groep in meerdere groepen in te delen. Hiervoor 
gaan we ook de leerpleinen bij de kleutergroepen en 
bij de groepen 3 en 4 gebruiken. 

Vanaf morgen (maandag 16 mei) starten we hier mee. De jongste kinderen (4-6 jarigen) 
beginnen de bso-middag op het kleuterplein, een vertrouwde plek voor hen omdat ze daar 
ook onder schooltijd regelematig spelen. De iets oudere kinderen (6-7 jarigen) starten de 
middag op het leerplein bij groep 3/4. Dit zijn kinderen die ook onder schooltijd veelal 
gebruik maken van dit leerplein. De oudste bso-kinderen (vanaf ca 8 jaar) worden op de 
drukste dagen (dinsdag en donderdag) ook in twee groepen verdeeld en maken dan gebruik 
van de hal en het technieklokaal. 
Op de rustigere dagen (woensdag en vrijdag) spelen alle bso-kinderen in de hal. 
 
Er is afgelopen donderdag al een start gemaakt om de leerpleinen hier ook meer op in te 
richten. Dit zal de komende tijd verder vorm krijgen. 
 

 
 



Schoolformatie 2022-2023 
 

De formatie voor volgend schooljaar begint al aardig vorm te krijgen en 
is afgelopen dinsdag aan de personeelsgeleding van de MR-overleg  
voorgelegd. Het voorstel is om volgend schooljaar de NPO-middelen 
(subsidie om corona-achterstanden weg te werken) net als dit jaar in te 
zetten om met 15 groepen te werken i.p.v. 14. Zo kunnen we de meeste groepen kleiner dan 
normaal te maken en extra zorg inzetten op de groepen die het grootst zijn. 
De komende weken worden de formatie verder uitgewerkt. Zodra bekend is in welke 
groepen de kinderen volgend jaar komen en wie de leerkracht(en) worden, worden jullie 
hier verder over geïnformeerd. 
 

Studiedag 25 mei 
Op woensdag 25 mei hebben we een studiedag bij De Hoge Hoeve. 
De school is dan dicht. Vergeet je kind niet aan te melden voor de 
bso als je daar gebruik van wilt maken deze dag. 

 
Parkeercontrole  

 

De politie heeft ons laten weten dat er de komende weken weer extra op het 
parkeren rondom De Hoge Hoeve wordt gelet. Het afgelopen jaar zijn er 
aanpassingen geweest in de regels voor parkeren in onze straat. Hierbij een 
oproep om je te houden aan deze regels. Dit zorgt voor meer veiligheid van 
onze kinderen. 

        
 

Open Dag Kunstwerk 
 

Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Kunstwerk!? Laat je inspireren op de Open 
Dag op zaterdag 11 juni a.s. tussen 10.00 uur en 14.00 uur. In zowel de Turmac 
Cultuurfabriek als Het Musiater is van alles te beleven. 
Maak kennis met het nieuwe cursusaanbod, door het volgen van open lessen, uitproberen 
van instrumenten en het bijwonen van optredens. De toegang van het Liemers Museum is 
op deze dag gratis! 
  
 
  



Check www.liemerskunstwerk.nl voor meer informatie. 
  
Hartelijke groet, 
  
Tessa Helmink-De Jong 
Marketing, PR en Sales 
0316-745684 / 06-13084808 
  

 
 

Turmac Cultuurfabriek, Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar. 085-040 9971 - www.liemerskunstwerk.nl 
Het Musiater, Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar 

 
 

 
Nog een heerlijke zonnige dag gewenst, 
Team IKC De Hoge Hoeve. 
 

http://www.liemerskunstwerk.nl/
https://liemerskunstwerk.nl/

