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Nieuwsbrief  
 
11 april 2019 
 
Personeel 
Helaas is het ons nog niet gelukt om de vervanging van Martine Overweg na de 
meivakantie te regelen. Er is geen invalkracht te vinden. Volgende week vergadert het 
team over de interne invulling van deze vacature. De ouders van de Uilengroep worden 
volgende week geïnformeerd over de vervanging. 
 
Renovatie en verhuizing 
De verbouwplannen worden op het moment tot in de detail 
uitgewerkt. De financiën zijn rond en de aannemer is 
uitgezocht. We gaan op 18 en 19 juli verhuizen naar de 
noodschool aan Zuiderinslag 2, 3871 MR te Hoevelaken. De 
onderbouw verhuist niet mee omdat de onderbouwgang en 
lokalen niet gerenoveerd hoeven te worden. 
Dit betekent dat we onze jaarplanning voor de laatste twee 
weken hebben aangepast. (zie toegevoegde bijlage). De 
laatste week wordt een afscheids- en verhuisweek. De 
schooleinddag en de afscheidsavond van groep 8 
verplaatsen we naar week 28. Op 9 juli is de schooleinddag 
en op 10 juli is de afscheidsavond van groep 8. Groep 8 zal 
dit jaar, niet vrij zijn na de opvoering van de musical, maar 
net als de andere kinderen t/m 17 juli naar school gaan.  
 
Tijdelijk nieuwe schooltijden in schooljaar 2019-2020 
Om ouders de tijd te geven hun kinderen op beide locaties te brengen zijn de volgende 
schooltijden in schooljaar 2019-2020, tot de meivakantie 2020, van kracht: 
Onderbouw:  
8.45 - 12.15 uur en 13.30 - 15.30 uur en woensdag 8.45 - 12.30 uur. 
Midden- en bovenbouw:  
8.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur en woensdag 8.30 – 12.15 uur. 
 
TSO & BSO tijdens de renovatie 
De onderbouwkinderen zullen gebruikmaken van de lokalen tijdens de TSO en BSO. 
Aangezien het Eekhoornlokaal niet in gebruik is voor het onderwijs, wordt daar een deel 
van de TSO en de BSO geregeld. 
De opvang van de midden- en bovenbouwkinderen vindt plaats in de noodschool in de 
grote- en kleine zaal en indien nodig in enkele lokalen. 
 
Musical groep 8 2019-2020 
De musical vindt tegen die tijd plaats in ons nieuw gerenoveerde gebouw aan de 
Veenslagenweg. 
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Wie komt ons helpen met inpakken en/of verhuizen? 
We verhuizen op 18 en 19 juli naar de noodschool. De kinderen zijn deze 
dagen vrij. Mocht u ons willen helpen met verhuizen, meldt u zich dan 
aan via de onderstaande strook. Iedere hulp is welkom! 
 
Verkeersveiligheid bij noodschool 
Fietsend en lopend:  
Met de gemeente is afgesproken dat alle fietsers en voetgangers de school via de 
noordzijde van de rotonde de school bereiken. Alle fietsers (zowel kinderen als ouders) 
stappen aan de andere kant van de rotonde af, steken lopende het zebrapad over. Direct 
aan de andere kant is er een hek. Zodra u daar doorheen bent loopt u voor de hoofdingang 
richting het fietsenhok.  
De noordzijde van de rotonde is de kant van de Koninginneweg van het benzinestation/de 
snelweg. Alle kinderen van het Van Lodensteincollege gebruiken de zuidzijde van de 
rotonde, dat is aan de kant van het station/de huidige school.  
Op deze manier kruisen beide leerlingenstromen elkaar niet en hoeven onze kinderen de 
Zuiderinslag niet over te steken. Het is niet toegestaan dat fietsers en voetgangers de 
school via de Zuiderinslag benaderen.  
Met de gemeente zijn we nog in gesprek over een mogelijke Kiss&Ride zone, hekjes bij het 
zebrapad en een parkeerverbod aan de Zuiderinslag.  

Met de auto:  
We willen alle ouders verzoeken om de Zuiderinslag via de rotonde in te slaan. Niet via de 
kant van het Van Lodensteincollege. Er is naast de gymzaal meer dan voldoende 
parkeergelegenheid. 

Voor en na schooltijd:  
Dagelijks houdt een collega of ouder toezicht bij het zebrapad 
van de rotonde. Dit zal ’s morgens om 8.20 uur en ’s middags 
om 12.00, 13.05 en 15.15 uur gebeuren. Het toezicht duurt 
vijftien minuten. Normaliter vinden wij het niet erg dat er na 
schooltijd nog kinderen op het schoolplein spelen. Het 
schoolterrein verlaten zonder toezicht door ouders is i.v.m. de 
verkeersveiligheid niet wenselijk en gevaarlijk.  
 
Fietsenhok:  
Op het pad richting het schoolplein en op het schoolplein is 
fietsen niet toegestaan. Aan de linkerzijde van de school - 
tussen school en de sporthal - is er ruimte afgebakend voor de 
fietsen. Omdat het een relatief open terrein is, is het verstandig 
dat uw zoon of dochter de fiets wel op slot zet gedurende de 
dag. 
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Indeling van het gebouw 

 
Begane grond – middenbouw   Verdieping - bovenbouw 

 
 
Vragen of opmerkingen over de renovatie of noodschool? 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben, stuur ze dan naar info@dehoeveschool.nl.  
 
Inschrijven van broertjes en zusjes 
Op de Hoeve werken we met een wachtlijst voor alle groepen m.u.v. groep 0. Het is van 
belang uw kind in te schrijven voor de tweede verjaardag. 
 
Honden in de school 
Steeds vaker nemen ouders ongevraagd een hond mee de school in. Dat kunnen we helaas 
niet toestaan. Er kunnen namelijk situaties ontstaan waardoor de veiligheid van de 
kinderen in het gedrang komt. Wilt u alstublieft uw hond buiten of thuis laten. Alvast 
bedankt! 
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Databank van betrokken ouders 
We willen graag de kennis van (groot)ouders structureel inzetten. Dat doen we door een 
‘databank’ te maken van de beroepen en hobby’s van (groot)ouders. We koppelen daar 
dan een telefoonnummer en e-mailadres aan, waardoor het mogelijk wordt voor kinderen 
om u vragen te stellen over een onderwerp of u uit te nodigen voor een gesprek of 
interview.  
Vanzelfsprekend worden dit soort initiatieven van kinderen altijd in overleg met de 
leerkracht uitgevoerd.  
Mocht u meer betrokken willen zijn bij het onderwijs en het ook een meerwaarde vinden 
om uw kennis en vaardigheden te delen met de Hoevekinderen, geef u dan op via onze 
website onder het kopje ‘Voor ouders/databank’.  
 
Vakantierooster 2019 - 2020  

Eerste schooldag 
maandag 2 september 2019 

Herfstvakantie 
maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019 

Kerstvakantie 
maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 

Voorjaarsvakantie 
vrijdag 21 februari (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 28 februari 2020 

Paasweekend 
vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020 

Meivakantie 
maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020 

Hemelvaartsdag 
donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020 

Pinksterweekend 
maandag 1 juni 2020 

Zomervakantie 
vrijdag 17 juli (vanaf 12 uur) t/m vrijdag 28 augustus 2020 

 
 
Alvast vrolijke Paasdagen en een gezellige meivakantie toegewenst!    
 

Nancy de Graaff 
 


