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Personeel 

Met plezier stellen we u op de hoogte van de zwangerschap van Calista Koster. Calista en 

Martijn verwachten hun kindje in april en we zijn heel blij voor hen. 

Fijne zwangerschap Calista! 

Yvette Bokern stapt vrijdag in het huwelijksbootje. Zij is daardoor op donderdag 21 

september en maandag 25 september afwezig. We hebben als team echter een speciale 

viering voor haar en haar man Wouter geregeld. Een besloten viering waar we het bruidspaar 

in het zonnetje zetten en wij gezamenlijk kunnen genieten van het prachtige bruidspaar! 

Staking 

Op donderdag 5 oktober staken de leerkrachten van de Hoeve. Een aantal leerkrachten heeft 

er voor gekozen om die dag op school te werken, anderen gaan naar Den Haag. 

Als ouder moet u die dag zelf zorgen voor opvang. 

Ouders die een BSO-contract op de donderdag hebben afgesloten met Kinderopvang 

Jabadabadoe, kunnen gebruik maken van de BSO deze dag door uren bij te kopen tussen  

8.00 uur en 15.30 uur. Na 15.30 uur hebben deze ouders immers al een contract.  Mocht u hiervan 

gebruik willen maken, dan graag doorgeven per e-mail via dehoeve@jabadabadoe.info.  

Engelse les 

De English for Kids club laat jullie met veel plezier weten dat ze dit schooljaar weer 

van start gaan! English for Kids Club biedt kinderen de mogelijkheid om op een 

ontspannen en actieve manier met Engels bezig te zijn. 

De lessen vinden plaats op basisschool de Hoeve en zijn bedoeld voor alle kinderen 

die kennis willen maken met de Engelse taal. Wil je meer informatie of je inschrijven 

voor een cursus? Kijk dan snel op www.englishforkidsclub.nl. Graag tot ziens! 

Namens English for Kids Club, Manja Ragetli (moeder van Hidde en Thom van 

Elk) en 

Renske Powell (moeder van Alexander en Eloise). 

Vijfde bovenbouwgroep 

In het schooljaar 2018-2019 starten we een vijfde bovenbouwgroep. Dat 

betekent dat we in april 2018 de bovenbouwstamgroepen gaan herverdelen 

over vijf groepen. In iedere bovenbouwgroep komen zo’n 27 kinderen. We 

zullen de groepen samenstellen op de wijze die u van ons gewend bent (zie 

schoolgids pagina 31 - Stamgroepindeling). 

Het is op dit moment nog niet duidelijk in welke ruimte we de nieuwe groep 

plaatsen.  

Zodra daarover meer duidelijk is, wordt u geïnformeerd. 

 

Hartelijke groet, 

 

Nancy de Graaff 
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