
           
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

 
Maandag 6 september gaan de deuren van IKC de 
Hoge Hoeve weer open voor alle kinderen. De 
schoolvakantie zit er op. We hopen dat iedereen 
genoten heeft van de vrije tijd: thuis, op vakantie, tijdens 
logeerpartijtjes, op de bso enz. Het weer was niet altijd 
even zomers, maar het lijkt dat we dat de komende 

weken gaan inhalen 😉. En dat komt goed uit want de 

groepen 1 t/m 5 hebben hun Opstartdagen, de groepen 
6 t/m 8 gaan op Kamp en de allerjongsten willen 
natuurlijk ook heerlijk buitenspelen. 

 
Nadat deze zomer de vloeren in de was zijn gezet en de ramen gewassen, hebben alle 
leerkrachten de afgelopen week hun lokalen weer ingericht. Alles staat klaar om de kinderen 
welkom te heten en met dit nieuwe schooljaar te beginnen. 
In de zomervakantie is er ook een verbouwing geweest, waardoor de extra groep Grutto in 
een eigen, nieuwe groepsruimte kan starten en er een kleinere therapieruimte is gekomen 
waar o.a. de fysiotherapie en ergotherapie voor de kinderen van de Meerkoet gebruik van 
kunnen maken. 
 
Mijn eerste jaar als directeur van De Hoge Hoeve is voorbij gevlogen. Het was een jaar 
waarin veel niet kon vanwege corona en waarbij ik m.n. het persoonlijke contact met ouders 
gemist heb. Maar het was ook een jaar waarin we er met zijn allen de schouders onder gezet 
hebben en er toch veel mooie, leuke, leerzame, gezellige en creatieve activiteiten mogelijk 
waren.  
We hopen allemaal dat het komend jaar de corona-maatregelen afgebouwd kunnen worden. 
Vanaf a.s. maandag maken we hier weer een vervolgstap in, al blijven er helaas nog wel een 
aantal beperkingen nodig. Hierover meer in deze Nieuwsbrief. 
 
 
Samen met het team kijk ik uit naar het nieuwe IKC-jaar! 
 
 
 
 
In deze Nieuwsbrief: 
 

- Update corona-maatregelen 
- Afwezigheid collega’s 
- Voorstellen administratief medewerker 
- Nieuw aanvraagformulier tijdelijke vrijstelling onderwijs (verlofaanvraag kinderen 

onder schooltijd) 
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Update corona-maatregelen 

 

Schooltijden 
Vanaf a.s. maandag hanteren we weer de normalen schooltijden. 
De lessen starten om 8.30 uur (de deuren gaan open om 8.15 uur) 
De school eindigt om 12.00 uur / 14.45 uur. Er zijn dus geen gespreide 
eindtijden meer.  
 

Brengen en halen 
Helaas is het nog te vroeg om ouders/verzorgers hun 
kinderen naar de klas te laten brengen. De 1,5 m 
afstand tussen volwassenen is hierbij niet mogelijk. 
Voor het brengen en halen blijven we daarom de 
verschillende ingangen gebruiken (zie bijlage 
plattegrond looproutes). Kinderen nemen afscheid en 
worden ook weer opgehaald bij de poorten.  
Alléén voor kinderen en ouders die na de zomer voor 
het eerst starten op school maken we een uitzondering. 
Zij mogen de eerste dag(en) met hun kind meelopen 

naar de deur van hun groep. Ouders die hun kind voor het eerst naar het kdv of de Meerkoet 
brengen maken hierover afspraken met de medewerkers van de groep van hun kind. 
Als ouders mee naar binnen gaan is het belangrijk dat zij geen corona-gerelateerde klachten 
hebben en voldoende afstand houden naar andere volwassenen. 
 
Bij het halen en brengen vragen we ouders om ook bij de poort 1,5 m afstand van elkaar te 
houden.  
Iedere ochtend zijn er teamleden op het grote plein aan de voorkant van het IKC en op het 
kleuterplein zodat ouders/verzorgers met vragen hierbij terecht kunnen. 
 

Ouders in het IKC 
Op andere momenten is het wel mogelijk om in 
beperkte mate ouders/verzorgers te ontvangen in 
ons IKC-gebouw. Individuele oudergesprekken zijn 
mogelijk. Ook hulpouders voor bijv. luizencontrole, 
lezen en techniek zijn welkom. Hetzelfde geldt 
voor het aanwezig zijn bij de WO-presentatie van 
je kind als je kind dit wil.  
Ook op deze momenten geldt dat 
ouders/verzorgers alleen naar binnen mogen als 
zij geen corona-gerelateerde klachten hebben en voldoende afstand houden naar andere 
volwassenen. 
 
 

Traktaties 
We laten de regel los dat alleen voorverpakte traktaties 
toegestaan zijn. Ons beleid van een ‘gezond IKC’ blijft 
uiteraard wel uitgangspunt. We zien dan ook graag 
gezonde traktaties! 
Ook zijn ouders in de kleutergroepen weer welkom als de 
verjaardag van hun kind gevierd wordt. Spreek dit wel goed 
af met de leerkracht van je kind. 

 
 
 



 
De beslisboom 
In de bijlage treft u de laatste versie van de beslisboom. Deze is 
zowel voor ouders als voor teamleden leidend in de beslissing of 
kinderen thuis moeten blijven.  
 

 
Bron en contactonderzoek (BCO) en thuisquarantaine 
Indien een kind of IKC-medewerker positief test, is het protocol 
BCO en testbeleid voor scholen van toepassing. In het nieuwe 
beleid is er o.a. een verschil in regels voor immune en niet-
immune personen. Wij volgen hierbij de richtlijnen en het advies 
van de GGD. 
 

 
 
Aan- en afwezigheid collega’s 
Bijna alle IKC-teamleden hebben inmiddels vakantie gehad. Het team is weer bijna 
compleet. Op de bso hebben we nog vacature-ruimte en ook loopt er nog een 
sollicitatieprocedure voor een tijdelijke onderwijsassistent. 

 
Hiernaast zijn er twee collega’s i.v.m. ziekte afwezig. 
Bij Carin (Bouwcoördinator en Intern begeleider school) is de 
behandeling nog niet afgerond. De verwachting is dat zij de 
komende periode echter weer regelmatig op het IKC aanwezig 
is om een aantal ondersteunende taken te verrichten. 
Maud, pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, 

heeft een operatieve ingreep gehad waarvan ze nog herstellende is. Het zal waarschijnlijk 
nog enkele weken duren voor ze haar werk weer kan hervatten. 
 

 
Voorstellen administratief medewerker 
 
Hallo allemaal, 
 
Graag wil ik me even aan u voorstellen. 
Mijn naam is Moniek Veenstra en vanaf 1 september ben ik 
gestart als administratief medewerker op IKC De Hoge Hoeve. 
Op De Hoge Hoeve ga ik mij voornamelijk bezighouden met de 
leerlingenadministratie en zal ik administratieve 
ondersteunende werkzaamheden gaan doen voor de 
leerkrachten. Ik ben aanwezig van di t/m vr van 08.00-12.00 
uur. Als u vragen heeft of wijzigingen door wilt geven over 
bijvoorbeeld adresgegevens dan kunt mij bereiken via dit 
emailadres: info@dehogehoeve.nl.  
Ik wil alle kinderen heel veel plezier en succes wensen voor dit 
nieuwe schooljaar. 
 
Groet, 
Moniek Veenstra  
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Nieuw aanvraagformulier verlof tijdens onderwijstijd 
 
Regelmatig komt het voor dat ouders/verzorgers toestemming vragen om hun kind voor een 
korte periode niet naar school te laten gaan. De redenen hiervoor zijn zeer divers. Het 
afgelopen jaar is gebleken dat het voor veel ouders niet bekend is 
wanneer het toegestaan is dat een directeur een kind vrijstelling 
geeft van onderwijs. Ook in het formulier dat ouders moesten 
invullen stond hierover geen duidelijke informatie. Dit leidde 
regelmatig tot teleurstelling. Er zijn echter wettelijke regels 
waaraan iedere school zich moet houden. Deze regels zijn nu 
opgenomen in het aanvraagformulier dat ouders moeten invullen 
als zij vrijstelling van onderwijs voor hun kind vragen. In de bijlage 
het nieuwe formulier. Dit formulier moet u invullen als u voor 
enkele uren of één of meerdere dagen verlof wilt vragen voor uw 
kind. 
 
 
Groet, 
IKC-team De Hoge Hoeve 
Riet Mous 


