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Personeel 

In het voorjaar gaan Calista Koster en Valou Companjen met zwangerschapsverlof. Om o.a. de 

vervanging van hen te regelen, hebben we in november een sollicitatieprocedure gehouden.  

In de Vlindergroep komen tot de zomervakantie twee nieuwe leerkrachten werken in een duo-

baan. Hilde Visser en Inge Schattenberg-Kluin werken samen zes dagen in de groep, zodat ze 

voldoende tijd hebben om hun werk goed uit te voeren in de groep en in de middenbouw.  

Hilde Visser is 42 jaar en heeft veel ervaring in het onderwijs aan midden- en 

bovenbouwkinderen. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen van 7 en 9 jaar. Hilde is een 

rustige, gedreven leerkracht die met veel plezier op de Hoeve wil komen werken. 

Inge Schattenberg-Kluin is 29 jaar oud en sinds 2014 werkzaam in het onderwijs. Inge heeft 

een partner en een jonge dochter van 7 maanden oud. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt in 

het Montessori onderwijs en heeft daardoor veel ervaring opgedaan met het werken met 

heterogene groep en gepersonaliseerd onderwijs. 

In de Dolfijnengroep komt Gaby Boersen op de maandag t/m woensdag werken. Gaby is 34 jaar 

oud en is sinds 2008 werkzaam in het onderwijs. Ze is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. 

Haar Lio-stage heeft ze gelopen op de Hoeve, dus Gaby kent onze werkwijze. 

Alle nieuwe leerkrachten wens ik alvast heel veel plezier toe in hun nieuwe baan! 

 

Aart Leistra 

Eind vorige week ontvingen wij het bericht dat Aart Leistra, voormalig teamlid en conciërge 

van de school, ernstig ziek is. Er is bij hem een tumor in het hoofd ontdekt. Voor de kerst zal 

Aart een operatie ondergaan, waarna chemotherapie en bestraling hopelijk zal bijdragen aan 

een volledig herstel. We zijn enorm geschrokken van dit bericht en wensen Aart en zijn vrouw 

en kinderen veel liefde en sterkte toe! 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Met ingang van 1 januari 2018 gaat er een aantal wijzigingen plaatsvinden met betrekking tot 

de TSO. U kunt als ouder kiezen tussen de volgende twee contracten: 

1. Vast contract: € 2,65 per keer (12:00 – 13:30 uur).  

Elke week een vaste dag of meerdere vaste dagen (uitgezonderd vakantiedagen of dagen 

dat er geen TSO is). 

2. Flexibel contract: € 3,17 per keer (12:00 – 13:30 uur).  

Geen vaste dagen per week, maar incidenteel. Het maakt dus niet uit hoe vaak u uw kind 

aanmeldt voor de TSO. Dit product vervangt de strippenkaart.  

Voor ouders die een strippenkaart hebben gekocht: deze wordt eerst opgemaakt en gaat 

daarna automatisch over in een flexibel contract. 

Voor beide contracten is het gewenst dat de ouder vooraf een contract aangaat met 

Kinderopvang Jabadabadoe. 

De facturatie 

Vanaf januari 2018 gaan wij achteraf factureren. Dat betekent dat u eind januari de factuur 

van januari ontvangt. Deze wordt dan begin februari automatisch geïncasseerd.  

In de maand januari ontvangt u tevens een correctie. Door een foutieve invoer bij onze 

software leverancier zijn ten onrechte de TSO uren van week 52, van december, in rekening 

gebracht. Onze excuses voor dit ongemak. 

 

Staken 

Op dinsdag 12 december staken de leerkrachten van de Hoeve.  

Als ouder moet u die dag zelf zorgen voor opvang. 

Ouders die een BSO-contract op de dinsdag hebben afgesloten met 

Kinderopvang Jabadabadoe kunnen deze dag gebruik maken van de 

BSO 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.  

 

 

Mocht u vragen hebben over de inhoud van de brief, dan bent u van harte welkom op de school. 

Ik wens jullie gezellige feestdagen en een gezond 2018 toe! 

 

Hartelijke groet,    

 

Nancy de Graaff 
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