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Nieuwsbrief  
 
6 juni 2019 
 

Dag juf Irene 
Na twintig jaar neemt juf Irene afscheid van de Hoeve en 
gaat ze op een Jenaplanschool in Utrecht werken. Ze 
heeft zin in iets nieuws, een nieuwe uitdaging en vliegt 
dit schooljaar samen met de achtstejaars uit het 
Hoevenest. Irene heeft vele taken in de school gehad. 
Het werken begon in 1999 in bovenbouwgroep de Uilen 
als stamgroepleerkracht, waarna ze in 2009 als intern 
begeleidster en adjunct-directeur zeven jaar heeft 
gewerkt aan o.a. de leerlingenzorg en de kwaliteitszorg.  

De afgelopen drie jaar heeft ze met passie en 
enthousiasme gewerkt in de Vossengroep. Haar 
creativiteit, kennis en vaardigheden en vooral haar 
enorme betrokkenheid zullen we allemaal missen.  
Bedankt Irene voor alles…………  

U kunt op dinsdag 16 juli om 15.30 uur afscheid van haar komen nemen. 
Het team zal haar die avond bedanken met een feest en een verrassing voor haar tomeloze 
inzet. 

Formatie 
In de nieuwsbrief van 23 mei is de personeelsindeling van het nieuwe schooljaar bekend 
gemaakt. Daarin stond dat juf Brit volgend schooljaar in verschillende groepen zou werken. 
Helaas gaat dat plaatje niet door. Brit gaat op zoek naar een andere baan en heeft afscheid 
genomen van de school. Bedankt Brit voor je inzet en betrokkenheid bij de Hoeve. 

Door het vertrek van Brit is de formatie voor het komende schooljaar weer open. Met de 
huidige leerkrachten in de school zorgen we voor een passend formatieplan. U wordt hier over 
geïnformeerd zodra de nieuwe formatie rond is. 

Afwezigheid van leerkrachten 
Theresia Jansen en Inge Schattenberg zijn allebei gevallen en moeten herstellen van die val. 
Hierdoor zal Theresia voorlopig afwezig zijn en is het nog niet duidelijk wanneer Inge hersteld 
zal zijn. Beide leerkrachten willen we veel sterkte en geduld toewensen!  
Bij deze wil ik u vertellen dat ik deze week weer al mijn taken heb opgepakt en vol energie 
aan het werk ben. Mijn collega’s wil ik hartelijk bedanken voor het verzetten van de extra 
werkzaamheden. 

Vervanging 
Op dit moment hebben we te maken met meerdere zieke en/of afwezige collega’s die samen 
twee fulltime banen bezetten. Op zo’n moment hanteren we een werkwijze die ik hier graag 
nog e ens wil toelichten.  
Onze eerste prioriteit is zorgen voor continuïteit in de groepen zodat alle 
kinderen les krijgen. Leerkrachten die niet voor de groep staan, 
invalkrachten, ondersteuners, remedial teachers, intern begeleiders en als 
laatste de directie, worden ingezet in de vervanging van de leerkrachten.  
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We vragen bij RTC Transvita invalkrachten aan, maar de invalpool is 
nagenoeg leeg dus we moeten het vervangen meestal intern oplossen. 
De werkzaamheden in de groep hebben dus voorrang op de individuele begeleiding, 
gesprekken met ouders of andere verplichtingen. Mocht zo’n periode lang duren dan kan het 
gebeuren dat uw kind geen extra hulp in of buiten de groep ontvangt van een remedial 
teacher of ondersteuner. Vanzelfsprekend vinden wij dit een onwenselijke situatie waar we 
geen controle over hebben. Je spreekt dan van overmacht. Op het moment dat de 
leerkrachten hersteld zijn en weer voor de groep kunnen staan, worden de afspraken met 
ouders en kinderen ten aanzien van de extra hulp hervat.  

Huisvesting 
Diverse ouders hebben zich al aangemeld om te komen helpen bij de verhuizing. We denken 
per groep zo’n drie tot vier ouders nodig te hebben op 18 en 19 juli. Mocht u ook willen 
helpen dan kunt u zich via deze link aanmelden. De leerkracht van uw kind neemt contact 
met u op. 

Tijdelijk lokaal 
In de zomervakantie wordt de Portakabin naast de school verwijderd. We hebben een jaar 
plezier gehad van deze tijdelijke huisvesting en zijn blij dat we de Eekhoorngroep er konden 
huisvesten.  

Schooleinddag 
Dinsdag 9 juli is de schooleinddag. ’s Morgens doen we allerlei spelletjes en sportieve 
activiteiten. Ook smeren de kinderen, eventueel met hulp van ouders, hun broodjes voor de 
lunch. Aan het begin van de middag kijken we met elkaar naar de musical van groep 8. Het is 
altijd spannend en gezellig om dan samen in de zaal afscheid te nemen van de oudsten van 
de school. Voordat we naar huis gaan krijgen de kinderen nog een ijsje van de 
feestcommissie. Die dag eindigt de school om 14.00 uur. 

Introductiedag  
Op 10 juli is de jaarlijkse introductiedag. Op die dag 
gaan de kinderen uit groep 2 en groep 5 naar de 
volgende bouw. Groep 8 gaat die dag een bezoek 
brengen aan het Voortgezet Onderwijs en is deze dag 
vrij. Die morgen komen ook kinderen op bezoek die 
volgend schooljaar naar de Hoeve gaan. De jongsten 
kinderen uit de onderbouw worden deze dag om 9.00 
uur op school verwacht. Zij gaan die ochtend voor het 
eerst naar school. Iets dat spannend is voor het kind en 
de ouders! 
Die dag worden er diverse activiteiten gedaan om elkaar 
te leren kennen, kennis te maken met de leerstof en 
spelletjes gespeeld. Voor de jongste kinderen is er ook 
tijd om buiten te spelen. Aan het eind van de ochtend is iedereen moe van 
de indrukken en gaan we om 12.15 uur naar huis.  
De jongsten worden om 11.30 uur door hun ouders opgehaald. 
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/ouderhulp-bij-de-verhuizing
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schooleinddag
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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 

 

Hartelijke groet, 

Nancy de Graaff 
 
 

 


