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Nieuwsbrief 
14 juni 2018 
 

 

Dag juf Liza 

Op 27 juni vieren we met de kinderen het afscheid van juf Liza Bosman. Liza gaat verhuizen 

en zal in haar nieuwe woonplaats in het onderwijs aan de slag gaan.  

Op 1 januari 2008 is Liza op de Hoeve komen werken in de Woelmuizengroep. Na de 

zwangerschap van haar 2e kind heeft ze de laatste jaren in de Bevergroep gewerkt. 

We zullen Liza ontzettend gaan missen!  

We wensen Liza heel veel geluk en liefde toe. Bedankt voor je goede inzet en bijzondere 

grapjes Liza! 

Dag juf Marinda 

In de nieuwsbrief van 31 mei is de personeelsindeling van het nieuwe schooljaar bekend 

gemaakt. Daarin stond dat juf Marinda volgend schooljaar tijdens het zwangerschapsverlof 

van Yvette in de Wasberengroep gaat werken en daarna in 

de Eekhoorngroep. Helaas gaat dat plaatje niet door. 

Marinda heeft een baan gevonden in haar woonplaats en gaat 

in de bovenbouw werken. We wensen Marinda veel succes en 

plezier toe in haar nieuwe baan. Bedankt Marinda!   

De directie is met spoed op zoek naar een onderbouwleer- 

kracht. We hopen de ouders van de Wasberengroep voor de 

zomervakantie te kunnen informeren over de nieuwe 

leerkracht. 

Dag meester Maarten 

Op 27 juni neemt het team afscheid van meester Maarten. Maarten heeft de afgelopen twee 

jaar in de Uilengroep gewerkt en heeft de ambitie om elders een baan te vinden. 

We bedanken Maarten voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem veel succes! 

Welkom Brit van Maanen 

In de nieuwsbrief van 31 mei heeft u kunnen lezen dat de sollicitatiecommissie op zoek is 

gegaan naar een leerkracht die invalwerk en/of ondersteuning kan geven. Dat is juf Brit 

geworden. Naast de vele jaren ervaring in en buiten het Jenaplanonderwijs heeft Brit ook in 

het Voortgezet Onderwijs gewerkt. Ze is zeer muzikaal en weet veel van culturele zaken. We 

hopen in Brit een gezellige, vakkundige leerkracht te hebben gevonden.  

Veel succes en plezier Brit! 

Dit schooljaar hebben we zeven nieuwe collega’s aangenomen. Leuke, enthousiaste en 

leergierige mensen met een hart voor het onderwijs. Deze collega’s worden iedere dag 

bijgestaan en gecoacht door andere leerkrachten en intern begeleiders, zodat ze zich de 

dagelijkse taken spoedig eigen maken.  

We zijn erg blij met hun komst en inzet in het team! 
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Ondersteuningsteam (OT) 

Volgend schooljaar wordt het ondersteuningsteam (OT) van de school, bestaande uit intern 

begeleiders en directie, aangevuld met twee extra ondersteuners namelijk Bernadette van Elk 

en Wendy Steinfort Schaap. Bernadette heeft de master gedragsspecialist voorgaande jaren 

afgerond en Wendy is bezig met de master rekenspecialist. Daarnaast heeft Wendy ook het 

diploma voor remedial teacher. We zijn blij dat zij samen het OT komen versterken. 

Het OT is dienstbaar aan het primaire proces op de werkvloer. Als leerkrachten vragen 

hebben, kunnen ze die stellen aan het OT. De vragen die er leven worden genoteerd en er 

wordt geluisterd, doorgevraagd en samengevat, waardoor de hulpvraag wordt verhelderd. 

Daarna zet men gezamenlijk de hypothese op papier en kijkt naar een mogelijke plan van 

aanpak. Als iedereen akkoord is met de stappen wordt het plan uitgevoerd in de groep. Mocht 

de uitkomst gunstig zijn, dan is het doel bereikt. Heeft het plan geen of weinig effect dan 

wordt opnieuw de procedure doorlopen. 

 

Vervanging 

Dit jaar hebben we te maken gehad met een griepepidemie in de maand maart. Op het hoogte 

punt waren zes collega’s afwezig. Op zo’n moment hanteren we een werkwijze die ik hier graag 

nog eens wil toelichten.  

Onze eerste prioriteit is zorgen voor continuïteit in de groepen zodat alle kinderen les 

krijgen. Leerkrachten die niet voor de groep staan, invalkrachten, ondersteuners, remedial 

teachers, intern begeleiders en als laatste de directie, worden ingezet in de vervanging van 

de leerkrachten. 

De werkzaamheden in de groep hebben dus voorrang op de individuele begeleiding, gesprekken 

met ouders of andere verplichtingen. Mocht zo’n periode lang duren dan kan het gebeuren dat 

uw kind geen extra hulp in of buiten de groep ontvangt. Vanzelfsprekend vinden wij dit een 

onwenselijke situatie waar we geen controle over hebben. Je spreekt dan van overmacht. Op 

het moment dat de leerkrachten hersteld zijn en weer voor de groep kunnen staan, worden de 

afspraken met ouders en kinderen ten aanzien van de extra hulp hervat.  

 

Huisvesting 

In de winter van 2017 heeft de Hoeve samen met de bibliotheek en Vereniging Dorpshuis 

Hoevelaken het initiatief genomen om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar het 

realiseren van een multifunctioneel gebouw voor alle inwoners van Hoevelaken.  Een 

zogenaamd ‘Maatschappelijk Plein Hoevelaken’. Dat proces is beëindigd in de winter van 2018, 

omdat de gemeente met alle betrokkenen een plan voor het centrum wilde maken. De Hoeve 

heeft zich toen teruggetrokken. Het was op dat moment namelijk duidelijk dat het 

ontwikkelen van die visie lang zou duren, te lang voor de Hoeve. We hebben echter tot 23 mei 

wel de deur op een kier gehouden omdat het verwezenlijken van het Maatschappelijk Plein 

uitstekend past bij de toekomstvisie van onze school. 

Op 23 mei heeft het bestuur definitief de knoop doorgehakt. We gaan renoveren en 

uitbreiden. Het plan voor renovatie en uitbreiding is in 2017 opgestart en heeft één jaar stil 

gelegen, vandaar dat u het laatste half jaar niets heeft gehoord over de inhoudelijke 

uitwerking van het plan. Na de zomervakantie pakken we het plan weer op en worden de 

details verder uitgewerkt door Bureau Bos en architecten. Gaandeweg het jaar wordt u 

daarover geïnformeerd. 



Pagina 3 van 4 

In 2019 vindt de renovatie van de Hoeve plaats. De midden- en bovenbouwkinderen gaan dan 

naar de noodschool op het terrein van het voormalige zwembad. Het is nu nog niet duidelijk 

wanneer we gaan verhuizen. Dat is afhankelijk van het vertrek van de Farelschool uit de 

noodschool. We verwachten in de zomer- of herfstvakantie 2019.  

De onderbouwgroepen blijven tijdens de renovatie/uitbreiding in de Hoeve. Het 

onderbouwdeel, dat in 2011 is gebouwd, krijgt wel een goede opfrisbeurt. De speelzaal wordt 

met de renovatie meegenomen. 

Het onderbouwdeel wordt t.z.t. afgeschermd van de renovatiewerkzaamheden, zodat de 

kinderen gewoon kunnen werken en spelen in een veilige omgeving. 

 

Tijdelijk lokaal  

Het is u vast niet ontgaan, want op 30 mei is een tijdelijk lokaal naast de 

school geplaatst. Het is een ruimte voor het geven van extra begeleiding 

aan een groepje kinderen of aan individuele kinderen. De intern begeleiders 

zullen daar vanaf deze week in werken. 

Op 13 juli vindt er intern een verhuizing plaats. Het meubilair van de 

Eekhoorngroep wordt verplaatst naar het tijdelijke lokaal, de Egelgroep 

verhuist naar het Eekhoornlokaal en de Tijgergroep gaat naar de 

Egelgroep. Het Tijgerlokaal krijgt een nieuwe inrichting. Na de renovatie 

wordt opnieuw bepaald welke groep in welk lokaal gaat werken.  

Na de voorjaarsvakantie in schooljaar 2018-2019 komt de Eekhoorngroep in het tijdelijke 

lokaal. De intern begeleiders werken dan op andere plekken in de school. 

 

Middenbouwhek open 

In overleg met de ouderraad is besloten het middenbouwhek, op de momenten dat de 

kinderen naar school komen en gaan, open te zetten. Doordat bovenbouwkinderen hun fiets nu 

op het onder- en bovenbouwplein plaatsen, is er dikwijls een opstopping bij het bovenbouwhek 

tijdens het verlaten van het plein. Het is aan te raden uw jonge kind bij het verlaten van het 

middenbouwhek in de gaten te houden. Dikwijls rijden er auto’s vlak langs het hek van de 

school. 

Mocht u met de auto komen, wilt u dan uw auto parkeren bij het manifestatieveld? Het in- en 

uitrijden richting de parkeerplaats naast de school zorgt namelijk voor gevaarlijke situaties 

voor de kinderen die naar school komen. Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

Introductiedag   

Op 4 juli is de jaarlijkse introductiedag. Op die dag gaan de 

kinderen uit groep 2 en groep 5 naar de volgende bouw. 

Groep 8 gaat die dag een bezoek brengen aan het 

Voortgezet Onderwijs. Die morgen komen ook kinderen op 

bezoek die volgend schooljaar naar de Hoeve gaan. De 

jongsten kinderen uit de onderbouw worden deze dag om 

9.00 uur op school verwacht. Zij gaan die ochtend voor het 

eerst naar school. Iets dat spannend is voor het kind en de 

ouders. 

http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/extra-lokaal
http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/introductiedag
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Die dag worden er diverse activiteiten gedaan om elkaar te leren kennen, kennis te maken met 

de leerstof en spelletjes gespeeld. Voor de jongste is er ook tijd om buiten te spelen. Aan het 

eind van de ochtend is iedereen moe van de indrukken en gaan we om 

12.15 uur naar huis. De jongsten worden om 11.30 uur door hun 

ouders opgehaald. 

 

Schooleinddag 

Dinsdag 10 juli is de schooleinddag.  

Heeft u zich al opgegeven voor ouderhulp?  

’s Morgens spelen we het WK na en doen we allerlei sportieve 

activiteiten. Ook smeren de kinderen, eventueel met hulp van 

ouders, hun broodjes voor de lunch. Aan het begin van de middag 

kijken we met elkaar naar de musical van groep 8. Het is altijd 

spannend en gezellig om dan samen in de zaal afscheid te nemen van 

de oudsten van de school. Voordat we naar huis gaan krijgen de 

kinderen nog een ijsje van de feestcommissie.  

Die dag eindigt de school om 14.00 uur. 

 

Zijn er vragen? 

Voor alle vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij de leerkracht van uw kind. Heeft u een 

vraag over verlof, dan kunt u het beste een mail sturen naar info@dehoeveschool.nl. Graag 

rekening houden met minstens twee weken verwerkingstijd.  

Ook vragen uit nieuwsgierigheid, betrokkenheid of kritische vragen zijn welkom.  

Dus: ideeën, opmerkingen en/of vragen, stuur ze naar info@dehoeveschool.nl! 

 
 

Hartelijke groet, 

 

Nancy de Graaff  
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