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Nieuwsbrief  
 

8 maart 2018 
 

 

Door stil te staan kom je verder 

Dit is de titel van een boek geschreven door Geert Bettinger. Geert beschrijft een andere kijk 

op ‘probleemgedrag’. Hij ziet probleemgedrag als een signaal van het kind. Een signaal is een 

middel om de hulpvraag van het kind te leren zien en te ontdekken. Wat vraagt dit kind met dit 

gedrag aan mij?  

Er zijn meerdere redenen waarom een kind, op een andere manier dan met woorden, laat zien 

wat er aan de hand is: 

Het kind heeft geen woorden of kent ze niet. 

Het kind vindt geen luisterend oor. 

Het kind heeft geen of onvoldoende vertrouwen in zichzelf en/of de ander. 

Het kind heeft angst voor de gevolgen als hij vertelt wat er aan de hand is. 

Het kind heeft ingrijpende ervaringen ver weggestopt. 

 

Door te observeren en het kind te bevragen, wordt het gaandeweg duidelijk wat het kind nodig 

heeft om zich prettig en veilig te voelen in een situatie. De leerkracht past zijn of haar gedrag 

aan en het kind voelt zich dan gehoord en gezien. De leerkracht is daarna in staat om het kind 

een gevoel van ‘erbij horen’ te geven. Het kind leert dat het bij de groep hoort. 

In dit proces van socialiseren gaat de leerkracht een relatie aan met het kind. Doordat de 

leerkracht investeert in het kind voelt het kind dat hij zichzelf mag en kan zijn. Het kind komt 

dan tot ontwikkeling. 

 

 

Personeel 

Yvette Bokern is in blijde verwachting van haar eerste 

kindje. Na de zomervakantie zal een andere leerkracht 

werken in de Wasberengroep. We wensen Yvette een 

gezellige zwangerschapsperiode toe! 

 

Mirjam Bresjer is gevallen en heeft een botje in haar 

enkel gebroken. De komende weken mag ze niet lopen 

en daarna wordt bekeken of lopen en/of werken 

mogelijk is. In maart wordt een deel van de werkdagen 

van Mirjam overgenomen door Wim Kisner vanuit de 

PiO-invalpool. We wensen Mirjam veel sterkte toe! 
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Vanaf 5 maart is Trudy Meeuwesen komen werken op de Hoeve als klassenassistent in de 

onderbouw op de maandag- en donderdagochtend. Trudy heeft een SPW4 opleiding gevolgd en 

heeft gewerkt op een kinderdagverblijf in Panningen. Veel plezier en succes met je nieuwe baan 

Trudy! 

 

Vanaf 1 april komt Martine Overweg ons team versterken als vervangster en ondersteuner. 

Martine werkt op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Als een collega ziek is of naar 

een opleiding of cursus gaat, neemt Martine de groep over. Op dit moment werkt Martine op 

een school Huizen in groep 6-7. Martine woont in Amersfoort, kan gitaar spelen en houdt van 

koken en reizen. Van harte welkom op de Hoeve Martine! 

 

10-minuten-gesprek 

Op dinsdag 20 maart 2018 is de spreekavond. Op deze avond kunt u op school kunt praten over 

de ontwikkeling van uw kind. Het gesprek duurt tien minuten. Voor deze gespreksavond wordt 

geen rapfolio “Dit ben ik” meegegeven, dat komt pas in mei of juni.  

Niet alle ouders worden op deze avond verwacht. Er zijn ouders die zeggen: “Ik weet wel hoe 

het met mijn kind gaat” of “Ik vind tien minuten wat krap, dus maak ik liever een afspraak voor 

een ander moment.” Andere ouders willen even kort bijpraten, omdat ze bijvoorbeeld weinig op 

school komen.  

Als teamleden een gesprek met ouders wensen, worden de ouders door de leerkracht 

uitgenodigd.  

U ontvangt bij deze nieuwsbrief een uitnodiging. Via het antwoordformulier kunt u vóór dinsdag 

13 maart a.s. aangeven of u een gesprek wenst. Donderdag 15 maart ontvangt u de bevestiging 

van de afspraak met het tijdstip waarop u verwacht wordt.   

 

Speelgoedbeurs 

Op 28 maart start om 11.00 uur de speelgoedbeurs voor de 

kinderen van de midden- en bovenbouw. Dit jaar heeft het 

schoolparlement gekozen om te sparen voor het Ronald 

McDonaldhuis, een initiatief om ouders van een ziek kind nabij 

te laten zijn. Ouders kunnen dan tijdelijk in het huis wonen om 

hun kind te ondersteunen en/of verzorgen. We hopen met onze 

bijdrage het leven voor zieke kinderen aangenamer te maken.  

 

Paasviering 

Op donderdag 29 maart vieren we het nieuwe leven tijdens de 

paasviering met de kinderen. 

 

Watergym 

Helaas is het niet meer mogelijk om met de midden- en bovenbouwgroepen om beurten zes 

weken te gaan zwemmen. In de Slag zijn te weinig toezichthouders beschikbaar, waardoor de 

veiligheid van de kinderen in het geding kan komen. 

In het voorjaar wordt het nieuwe bad in Nijkerk geopend. Vanaf het nieuwe schooljaar is het 

mogelijk daar gebruik te maken van het aanbod. Aangezien we tien groepen veilig moeten 

vervoeren en daarvoor geen bekostiging komt vanuit de gemeente, zien we af van deelname. 
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Schoolfotograaf 

Op maandag 9 april komt de schoolfotograaf weer op bezoek. ’s Middags is er vanaf 12.30 uur 

de gelegenheid om jongere broertjes en/of zusjes van thuis mee te brengen voor een 

familiefoto. Ongeveer twee weken na de fotosessie ontvangt u een inlogkaartje met hierop uw 

persoonlijke inlogcode met wachtwoord. Als u uw bestelling binnen twee weken plaatst en 

betaalt via Ideal of Creditcard, dan worden er geen verzendkosten berekend. Bestelt u daarna, 

dan worden de verzendkosten in rekening gebracht. U kunt de foto’s ook digitaal aangeleverd 

krijgen, dan heeft u de foto’s de volgende dag in uw mailbox. Voor vragen over dit onderwerp 

kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of Jeannet Bruins (beleidsmedewerker). 

Een pakket van drie vellen kost 11,50 euro. Bij afname van twee pakketjes in één gezin krijgen 

de ouders een familiefoto gratis! 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar is bekend. 

 Herfstvakantie 

vrijdag 19 oktober (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 26 oktober 2018 

 Kerstvakantie 

vrijdag 21 december 2018 (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 4 januari 2019 

 Voorjaarsvakantie 

vrijdag 22 februari (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 1 maart 2019 

 Meivakantie (inclusief Pasen) 

vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

 Hemelvaartsdag 

donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019 

 Pinksterweekend 

maandag 10 juni 2019 

 Zomervakantie 

vrijdag 19 juli (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 30 augustus 2019 

 

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

op school. 

 

Hartelijke groet,    

 

Nancy de Graaff 

http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schoolfotograaf
http://www.dehoeveschool.nl/de-school/vakantierooster

