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De afscheidsavond van groep 8 

De kinderen van groep acht nemen, zoals ieder jaar, afscheid van de school met een 

prachtige musical.  

Een aantal collega’s heeft de kinderen begeleid bij het repeteren van de musical en het 

maken van het decor. Mirjam Bresjer en Henny Pieters zijn verantwoordelijk voor het 

inoefenen van de liedjes, de teksten, de choreografie en het licht en geluid. Onze 

creatieve Carmen Ruijters heeft de leiding over het maken van het decor op zich 

genomen. Hans van Rossum heeft, zoals iedere dag, alle hand- en 

spandiensten verzorgd.  

Bedankt allemaal voor de uitstekende begeleiding!   

 

Achtstejaars, bedankt voor jullie spontaniteit, energie en 

doorzettingsvermogen. We zijn trots op jullie. Jullie hebben het 

fantastisch gedaan. Veel succes en plezier op jullie nieuwe school! 

 

Bedankt ouders! 

Bijna al onze Hoeveouders zijn op de een of andere manier betrokken 

bij de school en daar is het team heel dankbaar voor. Zonder ouders 

kunnen we niet op excursie gaan, hardop lezen of gezellig samen een 

feest vieren. Iedereen enorm bedankt voor de steun en het vertrouwen!  

 

Arjen Brinkmann, voorzitter van het dagelijkse bestuur, heeft in juni afscheid genomen 

van het bestuur en de directie. Arjen heeft zich acht jaar bezig gehouden met het reilen 

en zeilen van de school. Met zijn analytische kijk op de zaken heeft hij menig onderwerp 

degelijk besproken en in gang gezet. Bedankt Arjen voor je bevlogenheid en vertrouwen in 

het team! 

 

Miranda van de Mast, lid van het algemeen bestuur, heeft ook afscheid genomen van het 

bestuur en de directie. Miranda werkt zelf in het onderwijs en heeft een belangrijke 

bijdrage geleverd in het bestuur waar het gaat om het verbinden van onderwijsbeleid en 

andere beleidstaken. Bedankt Miranda voor je luisterend oor en gedetailleerde inbreng! 

 

Dit jaar neemt Marlies Franken afscheid van de ouderraad. Marlies kan fantastisch 

notuleren en is naast lid van de ouderraad ook actief in de feestcommissie. Bedankt voor 

je enorme inzet en betrokkenheid bij de school! 
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Personeel 

Met plezier vertel ik u dat we Marijke Wiersma hebben aangenomen in de 

zwangerschapsvervanging van Yvette van Keulen. Marijke is in 2017 afgestudeerd aan de 

Pabo en heeft daarna een Master ‘Passend Meesterschap jonge kind’ met succes 

afgesloten. In het afgelopen jaar heeft ze tevens ervaring opgedaan in de onderbouw op 

een school in Amersfoort.  

We zijn blij dat Marijke bij ons komt werken en we wensen haar veel succes en plezier in 

de Wasberengroep! 

 

Kindgesprek 

In het strategisch meerjarenplan ‘Bevlogenheid’ staat ‘de stem van het kind’ centraal. Dit 

betekent dat de leerkracht in een gesprek met het kind, het zogenaamde kindgesprek, 

luistert naar wat het kind nodig heeft, wat het kind kan en wil. De leerkracht helpt het 

kind bij het bedenken en opschrijven van de eigen doelen. Dit doet de leerkracht om 

inzicht te krijgen in de leer- en ontwikkelmogelijkheden van het kind. We merken dat 

kinderen heel goed weten wat ze wel en niet kunnen en ook wat ze nodig hebben. Het is 

daarbij echter wel van belang het kind het volgende stapje te leren maken. Hiervoor 

biedt de leerkracht leerstof aan in  ‘de zone van de naaste ontwikkeling’. Het lesaanbod 

moet net te begrijpen zijn en uitdagen, maar niet zo 

uitdagend zijn dat het kind het niet kan bevatten. Als ik in 

de groepen kijk en zie dat kinderen uit zichzelf aan het 

leren en ontdekken zijn, word ik daar ontzettend vrolijk 

van. De kinderen kijken niet op of om, maar zijn zeer 

gemotiveerd bezig met het uitvoeren van hun taak. Als het 

werk af is, mogen ze dat bewaren in hun Rapfolio of mee 

naar huis nemen. Het kind wordt op deze manier 

zelfverantwoordelijk voor zijn/haar prestatie.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Iedere vier jaar bevragen we bovenbouwkinderen, ouders en teamleden middels een 

professioneel opgestelde enquête naar hun ervaring met en in de school. Dat doen we om 

een start te kunnen maken met een nieuwe strategisch meerjarenplan (2019-2023). Aan 

het eind van het komend schooljaar willen we het plan klaar hebben, dus gaan alle 

geledingen in de school (team, bestuur, MR en OR) in het begin van het schooljaar 

hiermee aan de slag. Een groot deel van de studiedagen zal het team zich buigen over dit 

plan, waarin naast de doelen ter verbetering van het onderwijs ook de andere 

speerpunten in de school worden belicht. De enquête wordt in het najaar afgenomen. 

 

Schooltijden 

Eén keer in de twee jaar nemen we een enquête af over de schooltijden. Zoals u weet 

hanteert de Hoeve een pauze van 1 ½ uur tussen de middag. Uit de vorige enquête bleek 

dat het overgrote deel van de ouders het huidige rooster prettig vindt.  

Het is aan ouders om de schooltijden te wijzigen. Mocht uit de enquête blijken dat men 

liever andere tijden hanteert, dan zal dat worden besproken met het bestuur. Het 

bestuur zal dan wegen of een nieuw rooster gewenst is. De invoering van een nieuw 

rooster duurt minimaal 1 jaar. De enquête wordt in het najaar afgenomen. 
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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 
 

Verandering 

In ons dagelijkse leven hebben we constant te maken met verandering. Zonder iets te 

doen, verandert alles om ons heen. We denken vaak dat veel zaken vaststaand of blijvend 

zijn, dat is een illusie. De rivier is geen moment hetzelfde, evenals het weer of zelfs ons 

eigen lichaam. Alles is aan verandering onderhevig. Als we vandaag besluiten dat we niet 

meer mee willen gaan met verandering, gebeurt het gewoon. 

Verandering lijkt negatief, maar dat is het niet. Zonder verandering, ook wel 

vergankelijkheid genoemd, is groei en ontwikkeling niet mogelijk. kinderen blijven dan 

altijd een baby, een zware periode in ons leven gaat niet voorbij en we blijven altijd leven. 

Daar moeten we toch niet aan denken? Worden we ons echt bewust van verandering, dan 

gaan we ervan houden. Dat maakt ons leven een stuk zonniger bijvoorbeeld: ziekte is 

vervelend, maar is (meestal) van voorbijgaande aard, een ontwikkelingsachterstand wordt 

ingehaald en een gemiste kans blijkt in je voordeel te werken.  

 

Ik wens u een gezellige en positieve tijd toe. Fijne vakantie!  

 

Nancy de Graaff  
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