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Nieuwsbrief 
 

2 november 2017 
 

 

 

Studiedag van het team 

Op maandag 6 november zijn de kinderen vrij. Terwijl zij lekker gaan spelen, gaat het team  

aan de slag met het vormen van een visie over het Integraal Kindcentrum (IKC). In een IKC 

wordt er gewerkt met één team, één visie voor de ontwikkeling van het kind. Kinderopvang en 

onderwijs worden vanuit één organisatie aangestuurd.  

 

Op de Hoeve kijken we naar de totale ontwikkeling van het kind. In toenemende mate komt de 

ontwikkeling van het kind onder druk te staan. Ouders zijn beiden aan het werk, 

gezinssamenstellingen veranderen, de techniek neemt een vlucht en het schoolteam kan de 

ondersteuning van het kind en de ouders niet meer geheel zelfstandig organiseren. In de 

huidige tijd is samenwerken met andere organisaties noodzakelijk om het kind volledig tot bloei 

te laten komen.  

 

Vanaf 2010 is de school samenwerkingen gaan 

zoeken met andere organisaties om te komen tot 

één leef- en werkgemeenschap. Dat is een 

voorziening voor kinderen van 0-13 jaar, waar zij 

gedurende de dag komen om te leren, spelen, 

ontwikkelen en ontmoeten. Alle 

ontwikkelingsterreinen van kinderen komen aan bod. 

De omgeving biedt een totaalpakket op het gebied 

van educatie, opvang en ontwikkeling, waarbij 

functionele specialismen zijn (inclusief 

taakverdeling). De gemeenschap biedt kinderen een 

dagprogramma voor zolang als zij willen deelnemen, 

met minimale en maximale uren. De openingstijden 

zijn dan van 7.00 - 18.30 uur. 

 

De visieontwikkeling ten aanzien van het IKC wordt in alle geledingen van de school besproken 

(team, bestuur, medezeggenschapsraad en ouderraad). Zo werken we gezamenlijk aan de 

toekomst van onze kinderen. 

 

Personeel 

Na het goede nieuws dat Calista zwanger is van haar eerste kindje, heeft ook Valou Companjen 

verteld dat zij in blije verwachting is van haar derde kindje. We wensen Calista en Valou een 

goede zwangerschap toe! 
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Nationaal Schoolontbijt  

Op donderdag 9 november doet de Hoeve mee aan het Nationaal Schoolontbijt. Meer dan een 

half miljoen kinderen schuiven in de ontbijtweek aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel 

Nederland. Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. Op de Hoeve laten 

we zien hoe leuk, lekker en gezond het is om de dag te beginnen met een goed ontbijt. 

 

Bij een goed ontbijt hoort een bord, beker en bestek. Wilt u op woensdag 8 november deze 

spulletjes in een plastic tas met naam erop, meegeven aan uw kind? Dan maken wij met elkaar 

een gezonde start van de dag! 

 
 

 

 

 

Luizen 

Na een vakantie worden alle kinderhoofden gecontroleerd op luizen door onze ‘luizenouders’.  

Na de herfstvakantie zijn er bij 6 kinderen luizen ontdekt. Het is van belang dat u uw kind zelf 

regelmatig controleert op neten en luizen. Wilt u rekening houden met de controles na een 

vakantie door uw kind het haar van uw kind niet in te vlechten? Staarten en vlechten worden 

door de luizenouders uitgehaald om goed te kunnen kijken. Op de website kunt u het ‘protocol 

luizen’ vinden onder het kopje Voor ouders. 

 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het uitvoeren van deze schone taak. Bent u 

die ouder? Meldt u dan aan bij Femke Groosjohan (leerkracht Uilengroep) of bij conciërge 

Hans van Rossum. 

 

Week van de Pleegzorg 

Van 1 t/m 8 november wordt de week van de Pleegzorg gehouden. Met deze 

actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van 

pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland. Een belangrijk 

onderdeel vormen de acties om nieuwe pleegouders te werven in het kader 

van de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’. Verder zijn in deze 

actieweek diverse andere activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten in 

samenwerking met gemeenten en speciale activiteiten om pleegouders in het 

zonnetje te zetten. Tevens is er aandacht voor deskundigheidsbevordering.  

 

Schoolfruit 

Mede op verzoek van de kinderen hebben we ons weer ingeschreven voor het ontvangen van 

schoolfruit. In november start de levering van groente en fruit. De kinderen krijgen per week 

zo’n 3 à 4 stuks fruit en/of groente. Dat wordt gezamenlijk in de groep verdeeld en opgegeten. 

In de groep staat een fruitmand waaruit de kinderen hun keuze kunnen maken. In de groepen 

wordt in deze periode extra aandacht besteed aan het eten 

en genieten van verantwoord voedsel.  

 

Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de 

nieuwsbrief, dan bent u van harte welkom op school. 

 

Hartelijke groet,    

 

Nancy de Graaff 

https://www.supergewonemensengezocht.nl/

