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Nieuwsbrief  
 

11 januari 2018 
 

 

Allereerst wil ik jullie een gelukkig en gezond 2018 

toewensen!  

We hebben in december het jaar feestelijk afgesloten 

met een ontroerende kerstviering en een heerlijk 

kerstontbijt. De kinderen zagen we stralen en genieten. 

Bedankt ouders voor jullie bijdrage aan deze 

activiteiten. Met jullie inzet en betrokkenheid is onze 

gemeenschap warm, gezellig en een tweede thuis voor 

alle kinderen. 

 

Personeel 

Marijke van de Wetering heeft besloten haar werkzaamheden voor de stamgroep te beëindigen. 

Gelukkig hoeven we geen afscheid van haar te nemen, want zij ambieert een baan als 

taalspecialist/coach op de Hoeve. Marijke heeft sinds kort een prachtige kleinzoon waar zij 

graag voor zorgt, vandaar dat Marijke vanaf februari drie i.p.v. vier dagen gaat werken.  

Dit betekent dat we op zoek zijn gegaan naar een nieuwe leerkracht voor de Pinguïngroep. Dat is 

Yannick Kuipers geworden. Yannick is 24 jaar woont met zijn vriendin in Amersfoort en is een 

nieuwsgierige, enthousiaste en onderzoekende leerkracht. Hij heeft een aantal jaren ervaring in 

het reguliere onderwijs en kijkt uit naar de overstap naar de Hoeve. In de maand januari wordt 

hij ingewerkt door Marijke. Vanaf 1 februari komt Yannick fulltime werken bij de Pinguïns. 

Op woensdagmorgen 31 januari zal Marijke afscheid nemen van de groep. Met een gezellige 

viering wordt Marijke in het zonnetje gezet door de kinderen uit de groep. U kunt als ouder om 

12.15 uur Marijke bedanken en ‘afscheid’ van  haar nemen. De koffie en thee staan dan voor u 

klaar in het Pinguïnlokaal. 

Om het ondersteuningsteam van de Hoeve te versterken, hebben we Anne-Marie Straatsma 

gevraagd de taak van remedial teacher en intern begeleider op zich te nemen. Van maandag t/m 

woensdag zal zij naast het geven van hulp in de groepen ook gesprekken voeren met leerkrachten 

en ouders over de ontwikkeling van kinderen. 

Om het team compleet te maken, zijn we nog op zoek naar een fulltime invalkracht. Vanaf 8 

januari hebben we wederom een vacature uitgezet, zodat we bij ziekte of afwezigheid van 

teamleden voldoende capaciteit hebben om de continuïteit in de groepen te waarborgen. 

Onderaan deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de personeelsbezetting op de Hoeve. 

Allemaal, veel plezier en succes in jullie nieuwe baan! 
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Instroomgroep 

Op maandag 5 maart organiseren we een introductieochtend voor een aantal kinderen uit de 

Eekhoorngroep. De kinderen die op 5 maart al vier jaar zijn, mogen vanaf die dag de hele week 

naar school komen. Is uw kind nog geen vier, maar wordt hij/zij voor 1 mei 4 jaar, dan wordt 

hij/zij op 5 maart om 8.30 uur op school verwacht. U kunt uw kind weer ophalen om 12.00 uur. Op 

deze ochtend maken de kinderen kennis met de andere kinderen en met leerkracht Marinda 

Hartman. Daarnaast gaan ze samen (buiten)spelen en werken.  

Marinda Hartman, invalkracht en ondersteuner op de Hoeve, 

gaat tot de zomervakantie werken in de Eekhoorngroep. 

Marinda heeft dit schooljaar op de maandag gewerkt in de 

Pinguïngroep. De andere drie dagen heeft zij leerkrachten 

vervangen bij ziekte en afwezigheid en ondersteuning gegeven 

in en buiten de groepen. Marinda ontpopt zich als een echte 

Hoeveleerkracht. Ze is enthousiast, leergierig en gezellig om 

mee samen te werken. 

Veel plezier Marinda met al die gezellige Eekhoorns! 

 

Gezondheid Aart Leistra 

In de kerstvakantie is Aart geopereerd. De tumor in zijn hoofd is nagenoeg verwijderd. Aart zal 

de komende maanden levensverlengende behandelingen ondergaan. We wensen hem en zijn gezin 

veel kracht en liefde toe. 

 

Werkdruk 

Het team heeft aangegeven last te hebben van werkdruk. Werkdruk bestaat uit twee 

componenten, de druk die je ervaart vanuit de organisatie en de druk die je persoonlijk voelt bij 

het uitvoeren van je functie. De komende maanden gaat de directie in gesprek met het team om 

helder te krijgen welke maatregelen genomen kunnen worden om de werkdruk te verlagen.  

U kunt dan denken aan het wijzigen van de manier waarop we samenwerken, meer personeel 

aannemen en een persoonlijk gesprek met iedere medewerker. 

Het team werkt gezamenlijk aan een open, eerlijke sfeer waarin je naast het doen van je werk, je 

mening mag geven. Daarbij houden wij het belang van de kinderen, ouders en school in het vizier. 

Ik ben blij te merken dat het Hoeveteam bereid is om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan. 

 

Medewerkers voor de tussenschoolse opvang (TSO) 

Heeft u altijd al een groep kinderen willen begeleiden bij het buitenspelen?  

Of vindt u het gezellig om te lunchen en voor te lezen aan kinderen?  

Dan bent u de persoon die wij zoeken voor het leiden van een groepje kinderen tijdens de TSO! 

Meld u aan bij kinderopvang@jabadabdoe.info of via telefoonnummer: 033-2538698. 

De kinderen zijn blij met uw hulp! 

 

Informatieochtend  

Op woensdagmorgen 31 januari van 9.00-11.30 uur wordt de jaarlijkse open morgen 

georganiseerd voor ouders die zich oriënteren op het plaatsen van hun kind op de Hoeve.  

De ouders krijgen met plezier een rondleiding door de school! 

mailto:kinderopvang@jabadabdoe.info
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Verkeersveiligheid 

De ouderraad en het team zijn bezorgd over de verkeerssituatie 

rondom de school. 

In de schoolgids staat onder het kopje ‘verkeersveiligheid’ een 

oproep aan ouders om hun auto te parkeren op de daarvoor bestemde 

parkeergelegenheden. Helaas heeft ons verzoek niet tot het 

gewenste resultaat geleid. Met name tijdens de breng- en ophaaltijden van de kinderen ontstaan 

regelmatig situaties van overlast en onveiligheid. Het gaat hierbij om de onveiligheid van uw kind 

op de Veenslagenweg en Kantemarsweg (bij het dokterspaadje). Het laten in- of uitstappen van 

uw kind op deze wegen is sterk af te raden. Zowel de veiligheid van uw kind als dat van andere 

weggebruikers brengt u mogelijk in gevaar.  

De parkeerplaatsen bij de AH en de Lidl bieden voldoende ruimte om tijdelijk te parkeren en uw 

kind veilig af te zetten of op te halen van school. 

 

Wilt u alstublieft niet de parkeerplaats naast de school oprijden om uw kind af te zetten? Een 

kind van een ander komt op de fiets en rijdt dan achter uw auto het dokterspaadje op. Een 

ongeluk is dan zo veroorzaakt.  

Gezamenlijk moet het toch lukken om een verkeersveilige omgeving voor onze Hoevekinderen te 

realiseren. Bedankt voor uw begrip en inzet! 

 

 
 

Start van de dag 

De deuren gaan ’s morgens om 8.25 uur open. Kinderen die de dagopening voorbereiden of een 

afspraak hebben met hun leerkracht mogen om 8.00 uur binnen komen via de middenbouwingang. 

Het is niet de bedoeling dat een kind voor 8.25 uur in de klas is zonder dat daarover een 

afspraak is gemaakt met de leerkracht.  

 

    Watergym 

Helaas is het bij het schrijven van deze nieuwsbrief 

niet duidelijk of de Egelgroep en de bovenbouwgroepen 

de komende maanden nog kunnen gaan zwemmen. Voor 

de kerstvakantie is er contact geweest met de nieuwe 

exploitant van De Slag (Optisport) en de gemeente. 

Inhoudelijk is de vraag van de school nog niet 

beantwoord, waardoor de activiteit geen doorgang kan 

vinden. Aangezien wij als gemeenschap het 

onderhouden van de zwemvaardigheid belangrijk 

vinden, zal ik deze maand alsnog proberen het 

watergymmen te realiseren voor de kinderen. 
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Schooljudo 

De schooljudo start vanaf 18 januari. Alle groepen krijgen tot de voorjaarsvakantie één keer in 

de week 45 minuten een judoles aangeboden tijdens de gymles. De kinderen kleden zich om tot 

judoka en leren welke spelregels er gelden bij het judoën. Je mag je eigen judopak meenemen. 

Graag lange haren in een staart dragen, geen sieraden om en eenvoudige kleding aandoen!  

Fysiek ervaren de kinderen waar de grenzen liggen van jezelf en die van een ander. Hoe ga je 

respectvol om met die ander? Hoe houd je rekening met de kracht in je eigen lichaam? Hoe 

voorkom je pijn bij jezelf en de ander? Lekker bewegen dus en ervaren dat het fijn voelt om te 

bewegen. 

 

Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de nieuwsbrief, dan bent u van harte welkom op 

school. 

 

Hartelijke groet,    

 

Nancy de Graaff 

 

 

 
 

 

BOVENBOUW maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

Uilen Femke Groosjohan / Maarten van de Beld Maarten van de Beld Maarten van de Beld Femke Groosjohan Femke Groosjohan

Panda's Henny Pieters Henny Pieters Henny Pieters Henny Pieters Henny Pieters

Vossen Irene Ragas Irene Ragas Mirjam Bresjer Mirjam Bresjer Mirjam Bresjer / Irene Ragas

Flamingo's René Huurdeman René Huurdeman René Huurdeman René Huurdeman René Huurdeman 

MIDDENBOUW

Egels Lysanne Koeslag Lysanne Koeslag Lysanne Koeslag Lysanne Koeslag Lysanne Koeslag

Bevers Wendy Steinfort Schaap Wendy Steinfort Schaap Wendy Steinfort Schaap / Liza Bosman Liza Bosman Liza Bosman

Dolfijnen Gaby Boersen / Bernadette van Elk Gaby Boersen Gaby Boersen Bernadette van Elk Bernadette van Elk

Vlinders Hilde Visser Hilde Visser Hilde Visser / Inge Schattenberg Inge Schattenberg Inge Schattenberg

Pinguïns Yannick Kuipers Yannick Kuipers Yannick Kuipers Yannick Kuipers Yannick Kuipers

ONDERBOUW

Eekhoorns Marinda Hartman Marinda Hartman Marinda Hartman Marinda Hartman

Wasberen Yvette Bokern Yvette Bokern Yvette Bokern Yvette Bokern

Kikkers Petra Ruiter Petra Ruiter Petra Ruiter Petra Ruiter

Lieveheersbeestjes Theresia Jansen Dicky van der Veer / Theresia Jansen Dicky van der Veer Theresia Jansen

Woelmuizen Sharon Steenbeek Sharon Steenbeek Sharon Steenbeek Sharon Steenbeek

OVERIG

Directeur Nancy de Graaff Nancy de Graaff Nancy de Graaff Nancy de Graaff Nancy de Graaff

Adjunct-directeur/IB-er Rutger Smeenk Rutger Smeenk Rutger Smeenk Rutger Smeenk Rutger Smeenk

Beleidsmedewerker/ ICT Jeannet Bruins Jeannet Bruins Jeannet Bruins Jeannet Bruins 

Remedial teacher / IB-er Diane Noortman Diane Noortman Diane Noortman Diane Noortman

Remedial teacher / IB-er Anne-Marie Straatsma Anne-Marie Straatsma Anne-Marie Straatsma

Taalspecialist/coach Marijke van de Wetering Marijke van de Wetering Marijke van de Wetering

Invalkracht/ondersteuner vacature vacature vacature vacature vacature

Beeldende vorming Carmen Ruijters Carmen Ruijters Carmen Ruijters

Conciërge Hans van Rossum Hans van Rossum Hans van Rossum Hans van Rossum Hans van Rossum

Interieurverzorgers Brigitte en Gerard de Graaf Brigitte en Gerard de Graaf Brigitte en Gerard de Graaf Brigitte en Gerard de Graaf Brigitte en Gerard de Graaf

Schooljaar 2017-2018 vanaf februari/maart

http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schooljudo

