
           
 
In de hal van De Hoge Hoeve is plotseling een echte pepernotenfabriek verschenen. 
Kinderen kunnen er zelf pepernoten uit de machine laten komen. De hele Hoge Hoeve is dan 
ook in de sfeer van het Sinterklaasfeest. 
Daarnaast werden we deze week verrast door het nieuws dat 
er nieuwe corona-maatregelen voor het onderwijs komen. In 
deze Nieuwsbrief informeren we jullie wat dit voor de kinderen 
en ouders van De Hoge Hoeve betekent. We weten echter dat 
wat we nu zeggen, morgen alweer achterhaald kan zijn. Zeker 
omdat er op vanavond al weer een persconferentie is. Als hier 
andere afspraken uit volgen informeren we jullie uiteraard weer 
zo snel mogelijk. 
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Nieuws vanuit het team 

Het herstel van Peter verloopt voorspoedig. Het gaat zo goed dat hij vanaf volgende week 
weer alle dagen de groep overneemt. A.s. maandag neemt Takdir afscheid van de groep. We 
zetten Takdir dan in het zonnetje, want hij heeft veel inzet getoond om deze groep een 
goede start te laten maken. 
 
Nadine Ruijsink, werkzaam op het kdv en de bso, gaat eind januari De Hoge Hoeve verlaten. 
Zij gaat een nieuwe uitdaging aan als onderwijsassistent in het speciaal onderwijs. 
 
Mayke werkt op 4 dagen in de Lepelaar. Simone werkt op donderdag in deze groep. Vanaf 
januari neemt Wilma van Erp deze dag van haar over.  Wilma heeft tot aan de herfstvakantie 
op woensdag in de groep van Peter gewerkt. 
 
Buikgriepklachten 

 

De afgelopen maanden hebben we veel kinderen gehad met 
buikgriepklachten (diarree en/of braken). Momenteel hebben 
m.n. kinderen op het kdv dit. We willen adviseren om kinderen 
pas weer naar de kinderopvang/school te brengen als ze echt 
opgeknapt zijn. We hopen het hierdoor sneller/beter onder 
controle te kunnen krijgen. 
 

Algemene basisregels  

Binnen de Hoge Hoeve gelden de volgende basisregels:  
- 1,5 m afstand tussen volwassenen  
- gezondheidscheck bij personeel en bezoekers 

(thuisblijven/niet binnenkomen bij klachten)  
- naleving van de hygiënemaatregelen 
- de beslisboom is leidend of kinderen en personeel 

wel/niet thuis moeten blijven 
Bij het kdv is het vaak moeilijk om afstand te houden bij het brengen en ophalen van baby’s 
en dreumesen. Toch willen we ouders dringend vragen om zoveel mogelijk afstand te 
houden. Hiervoor worden weer pionnen bij de deur geplaatst. Als afstand bij het brengen en 
halen niet mogelijk is, is het dragen van een mondkapje verplicht. 
 
Sinterklaasfeest op De Hoge Hoeve 
 

Sint en Pieten blijven vooralsnog welkom om ons IKC te bezoeken. 
Andere externen zijn niet welkom tijdens dit bezoek. De werkgroep 
Sint bekijkt nog welke aanpassingen zij kunnen doen om het 
besmettingsrisico zo beperkt mogelijk te houden. De MR staat achter 
onze keuze om Sint en Pieten te laten komen.  
 
  



Geen ouders in het IKC 
 

We waren erg blij dat we de afgelopen maanden ouders 
weer steeds vaker konden ontvangen in het IKC. Helaas 
moeten we dit weer terugdraaien en mogen ouders 
voorlopig niet in het IKC komen. Oudergesprekken gaan 
weer online gebeuren. Ook bij verjaardagen, WO-
presentaties, techniek e.d. kunnen ouders voorlopig niet 
aanwezig zijn. 
 
Externe beroepskrachten en stagiaires  
 

Om goede kwaliteit van de opvang en het onderwijs mogelijk te houden blijven externe 
professionals welkom in het IKC. Omdat zij op meerdere locaties komen wordt hen gevraagd 
een mondkapje te dragen als ze door het gebouw lopen.  
Voortgang van onderwijs is niet alleen voor kinderen, maar ook voor jongeren erg belangrijk. 
Daarom blijven wij ook ruimte bieden aan stagiaires.  
 
Kinderen van verschillende groepen wel/niet bij elkaar 

 

De groepen mogen gemengd buiten blijven spelen. 
Binnen mogen ook kinderen uit verschillende 
groepen met elkaar samenwerken als dit in het 
belang is van de kwaliteit van het onderwijs. 
Bijvoorbeeld het tutorlezen gaat door om het zo 
mogelijk te maken dat kinderen  ‘leeskilometers’ 
maken.  Bij activiteiten die niet gericht zijn op 
onderwijs/educatie mengen we binnen de groepen 
niet. 

 
 
(Niet) doorgaan van activiteiten 
De gymlessen in de Nieuwhof kunnen blijven 
doorgaan.  
Andere (buitenschoolse) activiteiten gaan 
voorlopig niet door. Helaas stopt daarom het IKC-
koor tijdelijk op De Hoge Hoeve. 
 
 
 
Goed weekend, 
 
IKC-team De Hoge Hoeve 
Riet Mous 


