
           
 
Beste kinderen, ouders en verzorgers, 
 
Deze week heeft de laatste klas hun opstartdag gehad. Wat hebben de 
kinderen en het team de afgelopen weken genoten van deze dagen.  
Voor de ouders van de groepen 1 t/m 8 waren deze week ook de 
informatie-avonden (IJsvogels wordt nog apart gepland).  
En we hebben met alle kinderen van ons 
IKC een gezellige opening van de 
Kinderboekenweek gevierd, waarbij 
leerkrachten een kinderboek tot leven 
lieten komen.  
Ook de komende tijd staan weer tal van 
nieuwe activiteiten gepland.  
 
Enkele belangrijke data: 

- dinsdag 11 oktober: studiedag, kinderen groep 1 t/m 8 vrij. 
- vrijdag 14 oktober: afsluiting kinderboekenweek   
- dinsdag 18 oktober: spelletjesmiddag groepn 1/2 
- donderdag 20 oktober: opschoonactie 
- maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober: herfstvakantie  

 
In deze Nieuwsbrief:  

- Studiedag 11 oktober: kinderen van school vrij 
- Oproep oudercommissie kinderopvang (kdv, peutergroep en bso) 
- Berichten uit het team 

o Nieuwe uitdaging voor Joan  
o Stagiaire bij De Meerkoet 
o Gedragssepcialist Edith  

- Ondersteuning voor ouders: jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker 
- Activiteiten Kinderboekenweek  

o Opening 
o Voorlezen 
o Afsluiting voor kinderen en ouders 
o Spaaractie voor Schoolbieb 

- Deelname project Luchtreiniging in de klas 
- Sectorplan COVID-19 opvang en onderwijs  
- Beslisboom corona alle leeftijden  
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Studiedag 11 oktober  
 

A.s. dinsdag 11 oktober is er een studiedag voor alle scholen die 
ondereel zijn van Innerwaard. Deze dag is de school van de Hoge 
Hoeve daarom gesloten en zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 vrij. 
Voor ouders die deze dag gebruik maken van de bso, vergeet je 
niet aan te melden als je de hele dag opvang nodig hebt. Of af te 
melden als je deze dag geen gebruik wilt maken van de bso. 

 
 
Oproep oudercommissie kinderopvang (kdv, peutergroep en bso) 
 
Wie wil ons versterken binnen de oudercommissie van 
Zonnekinderen de Hoge Hoeve?  
We bestaan nu uit 3 leden (2 ouders van BSO kinderen en 1 
ouder van een kind op de kinderopvang). We zouden het fijn en 
waardevol vinden alsnog 1 ouder met een kind op de 
kinderopvang zich bij ons zou willen aansluiten. Dit zodat we 
vanuit beide plekken een goede vertegenwoordiging hebben.  
  
 Wat doet de oudercommissie?   
Zes keer per jaar komen we bijeen. De oudercommissie kan gevraagd en ongevraagd advies geven en 
overleggen over het reilen en zeilen op de locatie. We maken deel uit van de IKC-raad. We zijn nog 
aan het onderzoeken hoe we dit het beste vorm kunnen geven. Vooralsnog sluiten we aan bij de IKC-
raad vergaderingen. Vooraf bespreken we met elkaar of er punten zijn die wij als oudercommissie van 
Zonnekinderen willen toevoegen aan de agenda.   
Vind je het leuk om vanuit je rol als ouder mee te denken over de gang van zaken?  
We zouden het erg waarderen als een van jullie ons komt helpen!  
Om je aan te melden of voor vragen kan je terecht bij de leidsters van de groepen!  
Wie weet tot snel!  
 

Groetjes,  
De oudercommissie van Zonnekinderen  

 
Berichten uit het team 

 
Nieuwe uitdaging voor Joan 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Na 6,5 jaar met heel veel plezier binnen IKC De Hoge Hoeve gewerkt 
te hebben, ga ik jullie helaas verlaten.  Per 1 december ga ik een 
nieuwe uitdaging aan als onderwijsassistent binnen het speciaal 
onderwijs.  
Ik wil iedereen bedanken voor de fijne en leerzame jaren maar ook in 
het vertrouwen wat jullie in mij hadden en ga dan ook iedereen 
ontzettend missen! 
In week 46 ben ik voor het laatst en wil dan ook van iedereen 
afscheid nemen. 



Ik wens iedereen het allerbeste en wie weet komen we elkaar in en rondom Westervoort nog 
eens tegen! 
 
Lieve groetjes,  
Joan Roelofs 
Pedagogisch medewerker Zonnekinderen  
 
 
Stagiaire bij De Meerkoet 
 
Beste ouders, kinderen en nieuwe collega’s, 
 
Graag zou ik mezelf even kort aan jullie willen voorstellen. Mijn naam is 
Zara Hageman, ik ben 21 jaar oud en kom uit Westervoort. Een aantal 
jaar geleden heb ik mijn diploma Gespecialiseerd Pedagogisch 
medewerker behaald en sindsdien ben ik naast mijn huidige studie ook 
werkzaam in de kinderopvang en op de BSO. Op dit moment zit ik in mijn 
3e leerjaar van de opleiding Pedagogiek, deze volg ik aan de Hogeschool 
in Nijmegen. Gedurende dit schooljaar zal ik op de maandagen t/m 
donderdagen stagelopen bij de dagbehandeling van Zozijn, op groep 
Meerkoet. Ik kijk er ontzettend naar uit om deze uitdaging aan te gaan 
en hoop er een leerzaam en vooral leuk jaar van te maken!  
 
Groetjes Zara  
 
 

Gedragsspecialist Edith  
 
Deze week is Edith van Gils bij ons gestart als gedragsspecialist. Ze is een 
halve dag per week aanwezig voor leerkrachten die vragen hebben hoe om te 
gaan met gedrag in hun groep. In een volgende Nieuwsbrief stelt Edith zich 
aan jullie voor. 
 

 
 
Ondersteuning voor ouders: jeugdverpleegkundige en maatschappelijk werker 
 
Tamara de Reus, jeugdverpleegkundige van de GGD, komt regelmatig op ons kdv voor 
vragen van ouders (of pedagogisch medewerkers) over de ontwikkeling of opvoeding van 
hun kind. De eerstevolgende keer dat Tamara komt is op dinsdag 25 oktober van 8.00-8.45 
uur. 
 
Sinds enkele weken is het ook mogelijk om gebruik te maken van Schoolmaatschappelijk-
werk. Dagmar Benink is de maatschappelijk werker die aan ons IKC is verbonden. Hieronder 
stelt zij zich aan jullie voor: 



Even voorstellen….          
Maatschappelijk werk op school 

Beste kinderen, ouders, grootouders en verzorgers van kinderen van 
Basisschool IKC De Hoge Hoeve, 

Iedereen doet zijn best om zijn of haar kind zo goed mogelijk op 
te voeden. Toch zijn er soms vragen over het opgroeien van uw kind op 
school en/of thuis. Bijvoorbeeld onzekerheid, contact met 
leeftijdsgenoten, druk of juist teruggetrokken gedrag enzovoort. Ook 
kan er sprake zijn van een echtscheiding, een sterfgeval of een andere 
vorm van verlies binnen het gezin. Vaak helpt het om er met iemand 
over te praten. 

Ik ben Dagmar Benink en ik ben als maatschappelijk werker betrokken op uw basisschool. U 
kunt bij mij terecht wanneer u vragen heeft over opvoeden en opgroeien maar ook als u 
tegen andere problemen aanloopt waardoor er onrust ontstaat binnen uw gezin.  We kunnen 
samen kijken naar uw vragen en mogelijke oplossingen. Indien gewenst kan ik ook met uw 
kind in gesprek gaan. We kunnen afspreken op school, bij u thuis of op het kantoor van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk in Westervoort. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
gesprekken.  

U kunt mij benaderen via de leerkracht of intern begeleider, maar u kunt mij op maandag, 
dinsdag en donderdag ook rechtstreeks bereiken op 06-13404319 of mailen naar 
d.benink@santepartners.nl  

In de even weken ben ik op donderdag van 09.00 tot ongeveer 10.30 aanwezig op De Hoge 
Hoeve. Loopt u gerust eens binnen.  
 
Activiteiten Kinderboekenweek 
 
Op woensdag 5 oktober hebben we met alle kinderen van ons IKC de 
Opening van de Kinderboekenweek gevierd in de hal. Maar daar is het niet 
bij gebleven. Er zijn/worden nog tal van andere activiteiten gedaan om 
kinderen te laten ervaren dat (voor)lezen leuk is. 

Zo heeft de bovenbouw voorgelezen bij het kdv 
en in de onderbouw. Dat bleek soms nog best 
lastig, maar jong en oud hebben er van genoten 
en het leverde prachtige plaatjes op. 
 

A.s. maandag komt wethouder Hans Sluiter 
voorlezen. Dit doet hij niet alleen omdat het 
Kinderboekenweek is, maar ook omdat maandag 
10 oktober de nationale dag van de 
duurzaamheid is. De wethouder komt bij de 
Zilvermeeuw voorlezen over duurzaamheid en 
gaat hierover ook in gesprek met de kinderen. 
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Op vrijdag 14 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met een tentoonstelling voor 
kinderen, ouders en verzorgers! 
Voor de groepen 1 t/m 4 is dit van 11.30 tot 12.00 uur. Voor de groepen 5 t/m 8 van 14.15-
14.45 uur. Uiteraard zijn ook ouders/verzorgers van de Meerkoet, het kdv en de bso van 
harte welkom om de tentoonstelling te bekijken als ze hun kind(eren) komen ophalen. 
 

En we doen mee aan de jaarlijkse spaaractie van Bruna Westervoort. Helpen jullie mee? 
 

📕 Spaar mee voor onze schoolbieb bij Bruna 

Westervoort! 📕  
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Van 5 tot en met 16 oktober 2022 is het 
Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek 
organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 
Zo werkt het: 
Koop tijdens de Kinderboekenweek (5 t/m 16 oktober 2022) een boek bij de Bruna-winkel en 
lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed 
voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kunnen we 
nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. 
Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan meesparen! 
Spaar je mee? 
Inleveren van de bon kan t/m 1 november bij de juf of meester of in de speciale Bruna 
bonnetjes doos op de grote ronde tafel bij het podium. Laten we er samen voor zorgen dat de 

kinderen nog meer leesplezier krijgen. 📖 📕 📖 📕  
 
Met vriendelijke groet, 
De Ouderraad van de Hoge Hoeve 
 
Deelname project Luchtreiniging in de klas 

 
Om het onderwijs en de opvang zo goed mogelijk te blijven verzorgen, hebben we in overleg 
met de MR besloten om ons aan te melden voor het project Luchtreiniging in de klas. Het is 
een project van o.a. de TU Eindhoven waar scholen en verzorgingstehuizen aan deel kunnen 
nemen.  
 
Sectorplan COVID-19 opvang en onderwijs 

 
In oktober moeten opvang en onderwijs een plan klaar hebben die 
afgestemd zijn op de mate waarin er corona-besmettingen zijn. Dit plan is 
vorige week met de MR besproken. In de bijlage informatie over het plan 
en de verschillende fases die van toepassing kunnen zijn. We zitten nu in 
fase lichtgroen waarbij geen andere maatregelen gelden dan de 
algemeen geldende basismaatregelen.  Indien er een andere fase van 
toepassing wordt, informeren we jullie over de maatregelen die daar bij 
horen.  



 
Beslisboom voor alle leeftijden 
 
Hoewel het aantal positief geteste collega’s hoger is dan we gehoopt hadden, valt het aantal 
besmettingen bij de kinderen in de meeste groepen gelukkig mee. Om duidelijke afspraken 
te hebben wanneer iemand thuis moet blijven (kinderen en volwassenen), gebruiken we de 
laatste versie van de Beslisboom. 
 
In de aparte bijlagen bij deze Nieuwsbrief vinden jullie een brief voor ouders over de 
deelname aan het project Luchtreiniging in de klas, een korte weergave van het sectorplan 
COVID en de Beslisboom voor alle leeftijden. 
 
 
Nog een mooie zondag gewenst, 
IKC-team De Hoge Hoeve 


