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Nieuwsbrief  
 

10 januari 2019 
 

Allereerst wil ik jullie een gelukkig en gezond 2019 toewensen!  
We hebben in december het jaar feestelijk afgesloten met een prachtige 

kerstviering en een heerlijke, gezamenlijke lunch. 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. 

 

Vervangingsbeleid 
Op de Hoeve hanteren we al jaren een vervangingsbeleid. In dit document 

staan de afspraken die we hanteren bij ziekte en/of afwezigheid van 

medewerkers van de school. Om te voorkomen dat groepen naar huis worden 

gestuurd, heeft het bestuur bovenop de formatie één fulltime baan voor de 

vervanging van medewerkers gerealiseerd. Dat is een luxe, in deze tijd van 

lerarentekort, waar we als team erg blij mee zijn!  

 

Tevredenheidspeilingen 
In november zijn tevredenheidspeilingen gehouden onder de kinderen van 

groep 5 t/m 8 en de ouders. De samenvattingen vindt u op onze site bij Over 

de school/over beleid/schoolplan.  

De komende periode worden de uitkomsten besproken met de kinderen, het 

team, het bestuur en de medezeggenschapsraad. Belangrijke 

ontwikkelingspunten worden meegenomen naar het nieuw op te stellen 

strategisch meerjarenplan.  

 

Huisvesting 
De bouwwerkgroep is hard aan het werk om de tekeningen van de renovatie en 

uitbreiding te realiseren, zodat het gedeeld kan worden met alle geledingen in 

de school. Tevens willen we het plan voorleggen aan de ouders, buurtbewoners 

en belangstellenden tijdens een open avond op 4 februari. U ontvangt voor 

deze avond op een later moment een uitnodiging. 

In de maand februari verzamelen we alle vragen die er leven rondom de 

renovatie en begin maart informeren we u over de antwoorden op die vragen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u die sturen naar info@dehoeveschool.nl 

 

Informatieochtend  
Op woensdagmorgen 30 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 nieuwe ouders krijgen met plezier een rondleiding door de school! 

 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/vervangingsbeleid
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/vervangingsbeleid
https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/schoolplan-de-hoeve/enquetes
https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/schoolplan-de-hoeve/enquetes
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Instroomgroep 
Op maandag 4 maart organiseren we een introductieochtend voor een aantal 

kinderen uit de Eekhoorngroep. De kinderen die op 4 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 

Marijke Wiersma. Daarnaast gaan ze samen (buiten)spelen en werken.  

Marijke Wiersma, invalkracht en ondersteuner op de Hoeve, gaat tot de 

zomervakantie werken in de Eekhoorngroep. Marijke heeft dit schooljaar in 

de Wasberengroep en op de vrijdag als invalkracht en ondersteuner in de 

midden- en bovenbouw gewerkt.  

Veel plezier Marijke met al die gezellige Eekhoorns! 

 

Gezondheid Aart Leistra 
In de kerstvakantie is Aart gestopt met een levensverlengende kuur. Hij 

verblijft momenteel in een revalidatiecentrum om te herstellen van de 

operatie aan zijn hoofd. We wensen hem en zijn gezin veel kracht en liefde 

toe! 

 

Verkeersveiligheid 
De verkeerssituatie rondom de school blijft een punt van aandacht. 

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! 
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Schooljudo 
De schooljudolessen starten vanaf 15 januari. Alle groepen krijgen tot de 

voorjaarsvakantie vier judolessen aangeboden, één keer in de week 45 

minuten, tijdens de gymles. Judo-juf Jennifer geeft op donderdagmorgen les 

aan de onderbouwkinderen.  

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. 

Meer informatie vindt u op onze website bij Voor ouders/uit de 

schoolgids/schooljudo. 

 

Vragen? 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de nieuwsbrief, dan bent u van 

harte welkom op school. 

 

Vriendelijke groet,    

 

Nancy de Graaff 

 

 

 

 

 

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

