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Nieuws van de ouderraad 
 

 
Hoevelaken, 23 mei 2019 

 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Vanuit de ouderraad willen u we door middel van deze brief graag informeren over een 
aantal zaken die we dit jaar als ouderraad hebben opgepakt en die we graag met alle ouders 
delen, omdat het vast niet voor iedereen duidelijk is wat wij allemaal doen.   
 
Even voorstellen 
De ouderraad bestaat dit jaar uit een aantal mensen die al langere tijd meedraaien en een 
aantal nieuwe mensen. Momenteel zijn we met zeven enthousiaste en betrokken ouders 
actief in de ouderraad.  
Martijn Borsje, vader van Guus uit de Woelmuizen en binnen de O.R. “ verkeersouder” , wat 
inhoudt dat hij meedenkt over de verkeersveiligheid rondom de school.  
Wendelien Ruitenberg, moeder van Oliver uit de Egels en Bruno uit de Dolfijnen en onze 
secretaris.  
Roos Brans, moeder van Abel uit de Vossen en Madelief uit de Tijgers en coördinator van 
de feestcommissie die ondersteunt bij allerlei activiteiten in het schooljaar.  
Danielle Matthes, moeder van Julian uit de Flamingo’s en organisator van de EHBO cursus 
op school.  
Lynn van de Bosch, moeder van Izzy uit de Flamingo’s, Jazz uit de Pinguïns en Bryce uit de 
Egels, zij is sinds januari bij onze ouderraad aangeschoven.  
Jeroen van der Woerd, vader van Dani uit de Flamingo’s en Evi uit de Vlinders, onze 
penningmeester.  
Anneke Waslander, moeder van Liselotte uit de Flamingo’s en Olivier uit de Pinguïns, 
voorzitter en samen met Roos actief voor de feestcommissie.  
 
Lunch  
Op 13 maart 2019 hebben we namens alle ouders het team van de Hoeve getrakteerd op 
een uitgebreide lunch. Een aantal dames van de feestcommissie heeft broodjes en andere 
lekkernijen klaargemaakt, zodat de teamleden zo konden aanschuiven. Aanleiding hiervoor 
was de landelijke staking, waaraan het team van de Hoeve niet meedeed. Als ouders zien 
we dat de leerkrachten op de Hoeve allemaal keihard werken om het beste uit onze 
kinderen te halen en dat er steeds alles aan gedaan wordt om ervoor te zorgen dat er altijd 
iemand voor een klas staat, ondanks het lerarentekort. Op andere scholen worden klassen 
naar huis gestuurd, op de Hoeve is dat dankzij de inspanningen van het team gelukkig nog 
steeds niet nodig geweest. Met deze lunch hebben wij het team een hart onder de riem 
willen steken om hen te laten weten dat we blij zijn met hun enorme inzet voor onze 
kinderen.  
 
Grabbelton 
U heeft het misschien al van uw kind gehoord, ook de leerkrachten mochten dit jaar een 
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cadeautje grabbelen voor hun verjaardag, net als de kinderen! Voor de meester- en 
juffenverjaardag hebben we als ouderraad grabbeltonnen gevuld met daarin kleine 
presentjes voor de leerkrachten voor hun verjaardagen. Op deze feestelijke dag mochten 
alle meesters, juffen en andere teamleden een cadeautje uit de ton halen. Voor het nieuwe 
schooljaar vullen we de tonnen weer met nieuwe cadeautjes, zodat kinderen op de meester-
en juffenverjaardag niet allemaal zelf cadeautjes mee hoeven te nemen.    
 
Avondvierdaagse 
De avondvierdaagse komt eraan en als ouderraad organiseren wij de 5 km. Twee van ons, 
Jeroen en Martijn, zijn elke avond present om mee te lopen met alle middenbouwers van de 
Hoeve. Roos en Anneke zorgen ervoor dat er elke avond iets te eten en te drinken is voor 
de kinderen tijdens het lopen en zij regelen ouders die klaar staan om dit uit te delen op de 
route. Een hele klus, maar gelukkig zijn er veel ouders bereid om ons te helpen met de “ 
pitstops” en door mee te lopen met een groepje kinderen.  
 
Feestcommissie 
In de ouderraad zitten namens de feestcommissie Roos Brans en Anneke Waslander. De 
feestcommissie bestaat uit meer dan 30 actieve ouders die helpen bij alle leuke activiteiten 
gedurende het schooljaar. We kunnen altijd nieuwe mensen gebruiken en zouden het leuk 
vinden als er wat ouders uit de onderbouw aansluiten bij de feestcommissie. Voor meer 
informatie of interesse om aan te sluiten, Roos Brans (06-40491585) of Anneke Waslander 
(06-16548775) of ouderraad@dehoeveschool.nl 
 
Jaarvergadering 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt altijd de jaarvergadering van de ouderraad 
gepland. U wordt daar dan ook van harte voor uitgenodigd. Tijdens de jaarvergadering kunt 
u kennis met ons maken en zal de penningmeester verslag doen van de uitgaven van het 
afgelopen schooljaar en de begroting presenteren voor het nieuwe schooljaar. We zouden 
het leuk vinden om u dan te ontmoeten, zodat we u kunnen laten zien wat we dit jaar 
hebben gedaan als ouderraad onder andere met uw ouderbijdrage en wat de plannen zijn 
voor het komende schooljaar.  
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
Ouderraad de Hoeve 
ouderraad@dehoeveschool.nl  
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