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Nieuwsbrief 

20 september 2018 
 
 

Wereldoriëntatie project ‘Maken en gebruiken’ 

Op de Hoeve bieden we het hele jaar door projecten 

aan. Thema’s worden gedeeld met de groep en 

vervolgens ervaren en beleven de kinderen wat het 

onderwerp inhoudt. Op dit moment werken we aan 

het ervaringsgebied ‘Maken en gebruiken’. De 

verschillende bouwen hebben een eigen thema 

gekozen en werken dat uit met de kinderen. Het is 

daarbij van belang de buitenwereld binnen te halen 

of de wereld in te gaan. Zien, ruiken, horen, proeven, voelen, kortom alle zintuigen inzetten om 

te leren is van belang om de betrokkenheid en motivatie van de kinderen te stimuleren.  

 

Deze week zijn de bovenbouwgroepen op 18 en 20 september op excursie 

geweest naar de moestuin. Op woensdag 19 september zijn de 

onderbouwgroepen op excursie geweest naar de appelboomtuin bij Jack van 

der Moolen.  

 

In de middenbouw gaan ze volgende week op excursie. De kinderen werken 

aan het project ‘van koe tot koelkast’. De derdejaars gaan de weg 

onderzoeken die de melk aflegt van de koe tot aan het pak melk. De 

vierdejaars en vijfdejaars gaan aan de slag met hun eigen leervragen over 

dit onderwerp. De kinderen brengen ook een bezoek aan de boerderij. We 

lopen naar de boerderij en krijgen hier een rondleiding. Ook gaan we vragen 

stellen aan een echte boerin. Op onderstaande dagen gaan de verschillende 

groepen naar de boerderij. Het is voor de kinderen fijn als ze die dag laarzen aan hebben en 

kleren aantrekken die vies mogen worden.  

Maandag 24 september: Bevers  

Dinsdag 25 september: Vlinders, Egels en Pinguïns   

Woensdag 26 september: Dolfijnen  

 

Schoolfotograaf  

Vanaf dit schooljaar hebben we de schoolfotograaf in het najaar op bezoek. We willen 

namelijk de pasfoto’s van de kinderen kunnen gebruiken in het rapfolio en voor activiteiten in 

de groep. Op maandag 8 oktober is het zover. ’s Middags is er vanaf 12.30 uur de gelegenheid 

om jongere broertjes en/of zusjes mee te brengen voor een familiefoto. 

 

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

uw persoonlijke inlogcode met wachtwoord. U kunt dan uw bestelling binnen 

twee weken plaatsen en betalen via Ideal of Creditcard; hieraan zijn geen 

verzendkosten verbonden.  
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Mocht u na twee weken willen bestellen, 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 broer-zus foto gratis! 

 

Tevredenheidspeiling en enquête over de schooltijden 

Eén keer in de vier jaar doen we een tevredenheidspeiling om inzicht te krijgen over de 

wensen en meningen van bovenbouwkinderen, team en ouders. Bij de meting maken we gebruik 

van standaard vragenlijsten. Na iedere rubriek kan men een opmerking maken, zodat het 

antwoord kan worden toegelicht. Met de uitkomst gaat het team aan de slag om het nieuwe 

Strategisch Meerjarenplan te ontwikkelen.  

Na de herfstvakantie ontvangt u een persoonlijke link om uw reactie te geven. 

 

Eén keer in de twee jaar vragen we de ouders naar hun wens ten 

aanzien van de schooltijden. De oudergeleding van de 

medezeggenschapsraad stelt samen met de directie de enquête op en 

daarna vindt de verwerking plaats. Het is van groot belang uw mening 

te geven ook als u tevreden bent over de schooltijden. Als het 

merendeel van de ouders voor wijziging is, dan wordt een procedure 

gestart. Het duurt minimaal 1 jaar voordat de schooltijden worden 

aangepast. Zijn de meeste ouders tevreden over de schooltijden, dan 

handhaven we de huidige schooltijden. Ook hiervoor ontvangt u een 

uitnodiging om uw reactie te kunnen geven. 

 

Alvast bedankt voor uw tijd en inbreng! 
 

Verkeersveiligheid 

De Hoeve wordt al jaren bezocht door zo’n 370 kinderen. U begrijpt dat de meeste kinderen 

door hun ouders worden gebracht. Dat zorgt ’s morgens vroeg voor een verplaatsing van 

minimaal 700 mensen in de buurt van de school. Voor de veiligheid van de kinderen is het van 

belang dat automobilisten rekening houden met het beperkte inzicht dat jonge kinderen in 

het verkeer hebben. Kinderen overzien de situatie nog niet en reageren niet adequaat op een 

gevaarlijke situatie. Een open deur hoor ik u zeggen. U heeft gelijk.  

Toch wil ik een dringend beroep op u doen! Mocht u met de auto zijn, wilt u dan uw auto 

parkeren bij de supermarkten, zodat de kinderen veilig over de Veenslagenweg kunnen 

fietsen? Mocht u de Kiss&Ride plaats gebruiken, wilt u dan na het kusje wegrijden? 

Parkeren op de parkeerplaats naast de school is dus niet gewenst en zorgt voor een 

gevaarlijke situatie voor de kinderen en veel overlast voor de buurtbewoners. Alvast bedankt 

voor uw begrip! 

 

Jaarplan  

Graag maken wij u erop attent dat het strategisch meerjarenplan 2015-2019 en het daaruit 

voorkomende jaarplan 2018 op de website van de Hoeve te vinden zijn. In de plannen staat 

o.a. beschreven welke onderwijskundige vernieuwingen we uitwerken. Mocht u vragen hebben, 

dan horen wij dat graag. 

 

http://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
http://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
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Algemene ledenvergadering van de ouder- en medezeggenschapsraad 

Op dinsdag 25 september van 20.00 - 21.00 uur houdt de ouder- en medezeggenschapsraad 

de jaarlijkse ledenvergadering. Alle ouders zijn deze avond van harte welkom! Men zal op 

deze avond verslag doen van de activiteiten van het afgelopen jaar en alvast vooruit kijken 

naar het komende schooljaar. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Jenaplanavond 

Het team vindt het van groot belang om ouders te ontmoeten en te informeren over het 

dagelijkse werk van uw kind in de groep.  

Alle nieuwe onderbouwouders worden persoonlijk uitgenodigd. We verwachten u deze avond 

van 20.00 – 21.15 uur. Het onderbouwteam geeft u alle informatie voor een goede start van 

uw kind bij ons op school. 

De midden- en bovenbouwouders worden door hun kind(eren) uitgenodigd voor een rondleiding 

tussen 18.30 – 19.30 uur. Uw kind vertelt dan waar hij/zij dagelijks mee bezig is en de 

leerkracht kan vanzelfsprekend al uw andere vragen beantwoorden.  

Noteert u alvast dinsdag 2 oktober in uw agenda?  

 

Typecursus 

De kinderen van de Hoeve werken op school met computers. Werkstukken, verslagen, brieven 

en uitnodigingen, etc. kunnen digitaal gemaakt worden. Het is belangrijk dat kinderen op de 

juiste wijze blind leren typen. De kinderen typen dan sneller en zijn in staat om bijvoorbeeld 

een werkstuk op de computer te maken. Helaas is het te arbeidsintensief om dit alleen op 

school te doen. Immers, het leren van blind typen is een individueel leerproces. Vindt u het 

belangrijk dat uw kind voordat hij/zij naar het Voortgezet Onderwijs gaat een typediploma 

heeft, dan is het mogelijk tegen een gereduceerde prijs te leren typen met TypeTopia. De 

ouders van de kinderen vanaf groep 5 ontvangen hierover in oktober een brief. 

 

Renovatie 

Het bestuur en de directie zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de renovatie die 

start in de zomer van 2019. Na de zomervakantie werken we tijdelijk met twee locaties. De 

onderbouw blijft in het huidige gebouw en de midden- en bovenbouwgroepen gaan naar de 

noodschool op de plek van het voormalige zwembad ‘De Slag’.  

Vanzelfsprekend gaan we ouders tegemoet komen met de aanvang- en ophaaltijden. Tevens 

stellen we alles in het werk om tijdens de renovatieperiode (maximale duur 9 maanden) te 

zorgen voor een prettige en goede speel- en leeromgeving. Helaas is het nu nog niet duidelijk 

hoe een en ander wordt geregeld, maar zodra er meer duidelijkheid is, wordt u via de 

nieuwsbrief geïnformeerd. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Nancy de Graaff 

 

http://www.dehoeveschool.nl/de-school/ouderraad
http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/oudergesprekken/jenaplanavond/jenaplan-informatieavond-onderbouw
http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/oudergesprekken/jenaplanavond/jenaplan-informatieavond-onderbouw
https://www.typetopia.com/

