
           
 
 
Het zijn drukke weken met veel beweging in ons IKC. We hebben heel wat groepen kunnen 
uitzwaaien die op kamp gingen of vertrokken voor hun Opstartdag. A.s. maandag vertrekt de 
laatste groep naar kamp en de komende week hebben ook nog enkele groepen hun 
uitstapje. We duimen dat zij net zo’n mooi weer hebben dan de groepen die al weg geweest 
zijn. (Met een uitzondering van de groep die zonder klagen in de regen naar hun kamplocatie 
is gefietst. Maar gelukkig hadden ook zij daarna heerlijk weer.) 
 

In deze Nieuwsbrief:  
 

- Ouders in het IKC 
- De beslisboom 12- en 12+ 
- Afwezigheid teamleden 
- Schoolfotograaf 
- IKC-koor 
- IKC-bieb 
- Buikgriep 
- Aanvragen tijdelijke vrijstelling onderwijs 

(verlofaanvraag kinderen onder schooltijd) 
 

Ouders in het IKC 
 

De maatregel om 1,5 m afstand te houden komt met ingang van 25 september te vervallen. 
Hoewel de 1,5 m geen verplichting meer is, blijft het wel een dringend advies. Wij hebben 
hierdoor wel de mogelijkheid om ouders en verzorgers weer vaker toe te laten in ons IKC-
gebouw.  
De afgelopen maanden was er al het een en ander mogelijk. Ouders van nieuwe kinderen 
kunnen meelopen naar de groep, hulpouders zijn welkom bij de Opstartdagen, de 
luizencontrole e.d. En bij o.a. WO-presentaties zijn ouders ook weer welkom in de groep. 
Ouders en wij als team hebben het directe contact met elkaar gemist.  

Maar we willen ook dat iedereen zich veilig kan voelen 
in ons IKC. Het lijkt ons daarom goed om de overgang 
geleidelijk te laten verlopen.  
Bij het halen en brengen van de kinderen houden we 
voorlopig de huidige afspraken in stand. Kinderen 
komen zelf het plein op en verzamelen bij de leerkracht 
(groep 1/2) of lopen zelfstandig naar binnen. Aan het 
eind van de dag loopt de leerkracht mee naar buiten. 
De bovenbouwgroepen gaan zelfstandig naar buiten.  

We willen wel vragen om bij de ingang van de poorten kinderen de ruimte te geven om het 
plein te verlaten. Enkele ouders hebben aangegeven dat hun kinderen zich niet prettig 
voelen nu ze steeds vaker tussen de dicht bij elkaar staande, wachtende ouders door 
moeten manoeuvreren. 

NIEUWSBRIEF 
IKC DE HOGE HOEVE 

  
24 september 2021 

 



Begin oktober staan de eerste informatieavonden gepland. Deze willen we door laten gaan 
waarbij we er voor zorgen dat ouders en teamleden die dit wensen de 1,5 m afstand kunnen 
houden. We kijken er naar uit om alle ouders en verzorgers weer echt te kunnen ontmoeten. 
De komende weken gaan we ons ook buigen over de invulling van de meer ‘grootschalige 
activiteiten’ zoals de Kinderboekenweek en Sinterklaas. We willen dit graag samen met de 
MR doen. Stap voor stap hopen we ouders en verzorgers steeds meer te kunnen 
verwelkomen in ons IKC. 
 

De beslisbomen voor 12- en 12+  
 

Er zijn weer updates van de beslisbomen voor kinderen van 0 jaar t/m 
groep 8 en voor kinderen en volwassenen boven de 12 jaar. (Zie 
bijlagen) 

 
 

Aan- en afwezigheid teamleden 
 
Naast Carin en Maud, die beiden hun werkzaamheden weer 
aan het opbouwen zijn, is helaas ook Peter (leerkracht groep 
4) uitgevallen. Hij heeft zijn bovenarm gebroken en wordt 
vandaag geopereerd. Meester Takdir en juffrouw Wilma 
vervangen Peter deze periode. 

 
 

 
Schoolfotograaf  

 

Op maandag 4 oktober komt de schoolfotograaf weer op ons IKC. Haar 
naam is Erika Derksen en zij zal de hele week op het IKC aanwezig zijn.  
Zodra de foto’s klaar zijn krijgen jullie een inlogcode zodat je de foto’s 
via een beveiligde verbinding kunt bekijken en bestellen. De financiële 
afwikkeling en bestelling verloopt tussen ouders en fotograaf. 
Vanzelfsprekend is alle privacy gewaarborgd. 
De planning voor deze week ziet er als volgt uit: 
 

DAGDEEL Maandag 04-10 Dinsdag 05-10 Woensdag 06-10 Donderdag 07-10 Vrijdag 08-10 

 
 

OCHTEND 

1/2 c IJsvogels 1/2 b Kwikstaart 1/2 a Kolibrie  1/2 d Nachtegaal  PGR/KDV  

KDV Roodborst Meerkoet 1/2 a Kolibrie / KDV 
Roodborst 

Meerkoet 7 Zilvermeeuw 

PGR Waterhoen KDV Roodborst PGR 
Waterhoen/Pimpelmees 

KDV Roodborst BROER/ZUS FOTO’S 

PGR 
Pimpelmees 

PGR Waterhoen 5b Bosuil 8a Zeearend BROER/ZUS FOTO’S 

3a Ooievaar PGR Pimpelmees 6a Albatros 8b Torenvalk BROER/ZUS FOTO’S 

   6b Grutto   

PAUZE      

 
MIDDAG 

3b Pelikaan 4b Lijster   BROER/ZUS FOTO’S 

4a Lepelaar 5a Leeuwerik  PGR 
Waterhoen/Pimpelmees 

BROER/ZUS FOTO’S 

     

 
Gedurende de gehele week zullen er broer/zus foto’s plaatsvinden van kinderen op het 
KDV/PGR  en kinderen uit de groep 1 t/m 8.  
 
Op vrijdag 2 oktober zullen vanaf 10:00 uur alleen de broer/zus foto’s plaatsvinden van de 
kinderen uit groep 1 t/m 8. Voor beide momenten kunt en hoeft je je niet in te schrijven.  

 



IKC-koor 
 

Kinderen gezocht voor het IKC-koor.  Groep 5 t/m 8!  
Kom donderdag meedoen om te proeven. Om 14.45 verzamelen 
we in de speelzaal. We zingen tot 15.45.  Je hoeft je nog niet op 
te geven, dat kun je daarna doen als je het leuk vindt. 
We werken toe naar de grote Sinterklaasvoorstelling die op 14 
november in het Musiater in Zevenaar speelt. 
De liedjes worden  speciaal voor ons geschreven, en we zingen 

samen met het Liemers Jeugdorkest! En de Sint natuurlijk 😉 

Hopelijk tot donderdag! 
 
Groetjes Juliette 

 
IKC-bieb 
 

De ouderraad is bezig met het opzetten van een uitleen-bieb op de 
Hoge Hoeve. Hiervoor zijn ze op zoekn naar leuke boeken voor 
kinderen vanaf groep 3. Leesboeken, avi-leesboeken, informatieve 
boeken, voorleesboeken enz. Ze zouden het leuk vinden om de kast 
vol te krijgen rond de start van de Kinderboekenweek, die begint op 
woensdag 6 oktober. Een mooi moment dus om thuis de kast op te 
ruimen! Graag wel boeken in goede staat en die kinderen 
aanspreken. Ze mogen op het IKC afgegeven worden of aan de 
kinderen meegegeven worden. Er staat al een mooie, grote, (nog) 
lege kast in de centrale hal waar alles in mag. 
Alvast heel erg bedankt. 

 
 
Buikgriep  
 

De afgelopen dagen zijn er meerdere kinderen ziek gemeld 
met buikgriepklachten. We hebben daarom overleg gehad 
met de GGD. In de bijlagen zit een brief van de GGD waarin 
informatie en advies. Ook binne het IKC gelden verscherpte 
hygiënemaatregelen. 
Omdat er meerdere kinderen zijn met buikgriep, is het zinvol 
om na te gaan welk virus er heerst. Ouders die kinderen 
hebben met buikgriep en mee willen werken met het 
vaststellen van het virus, kunnen een testset ophalen bij het IKC. 

 
Aanvraagformulier verlof tijdens onderwijstijd 
 

In de vorige Nieuwsbrief konden jullie lezen dat er een nieuw 
formulier is om vrijstelling van onderwijstijd / verlof te vragen onder 
schooltijd. We zijn blij dat veel ouders inmiddels via dit formulier hun 
aanvraag doen. Hiervoor hartelijk dank. 
 
 
 
 
 

Groet, 
IKC-team De Hoge Hoeve 
Riet Mous 


