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Nieuwsbrief  
 
29 augustus 2019 
 
Allereerst wil ik iedereen een inspirerend nieuw schooljaar toewensen!  
 
Verdrietig nieuws 
Aan het begin van de zomervakantie hebben wij het verdrietige nieuws ontvangen dat er 
bij Rutger Smeenk, onze adjunct-directeur en intern begeleider, een liposarcoom (kanker) 
is ontdekt in één van zijn nieren. Dit betekent dat Rutger eind september geopereerd gaat 
worden. Er is geen sprake van uitzaaiingen, waardoor wij de hoop mogen koesteren dat 
Rutger zal herstellen na deze ingreep. We wensen Rutger en zijn gezin veel sterkte en 
liefde toe en hopen hen de steun te mogen geven die ze nodig hebben.  

Mocht u Rutger een attentie willen sturen, dan kunt u zijn adres opvragen via 
info@dehoeveschool.nl.  

Personele bezetting 
Door de afwezigheid van Rutger hebben we de volgende formatie-aanpassingen 
doorgevoerd: 

Anne-Marie Straatsma is benoemd tot plaatsvervangend adjunct-directeur. De taken die zij 
heeft als intern begeleidster blijft zij gewoon voortzetten. Zij is op maandag t/m woensdag 
en vrijdag aan het werk. 

Wendy Steinfort Schaap heeft een tijdelijke aanstelling gekregen als intern begeleidster. De 
gesprekken die Rutger heeft gepland met ouders en/of kinderen, neemt zij over. Haar 
werkdagen zijn van maandag t/m donderdag. 

Er is een vacature ontstaan voor leerkracht/ondersteuner 0,4 – 0,6 fte waarvoor we z.s.m. 
een procedure zullen opstarten. 

De dozen zijn uitgepakt…  
Voor en in de vakantie heeft het team 
samen met ouders hard gewerkt aan het 
inrichten van de noodschool. We zijn blij 
met het resultaat en verwachten op een 
goede manier te kunnen werken in dit 
tijdelijke gebouw. 
 
U kunt het ziekmelden zoals voorheen via 
de website of telefonisch afhandelen. Onze 
conciërge Hans van Rossum zal de 
ziekmeldingen van de onderbouwkinderen 
doorzetten naar het onderbouwteam. Ook is 
het onderbouwteam telefonisch op dezelfde 
werkwijze als voorheen te bereiken.  
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Op de onderbouwlocatie aan de Veenslagenweg is de verbouwing in de zomervakantie 
gestart. De onderbouwtoiletten zijn als eerste aangepakt. Er zijn stofschotten geplaatst ter 
hoogte van de midden- en bovenbouwkant, zodat de bouwplaats niet te bereiken is voor 
onbevoegden. De toegang tot het gebouw is voor schoolbezoekers alleen mogelijk via de 
onderbouwingang. 
 
De bouwplaats is bereikbaar via de middenbouwingang. 
De komende 9 maanden zijn wij daar niet welkom vanuit veiligheidsoverwegingen.  

Verkeersveiligheid aan de Veenslagenweg 
De verkeerssituatie aan de Veenslagenweg 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. 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. We hopen met ons verzoek dat alle onderbouwouders de 
kinderen veilig naar school brengen en/of halen.  
De kiss&ride zone aan de Veenslagenweg is gedurende de verbouwing opgeheven i.v.m. 
het bouwverkeer. Het laten in- of uitstappen van uw kind op de Veenslagenweg of 
Kantemarsweg is sterk af te raden. Zowel de veiligheid van uw kind als dat van andere 
weggebruikers brengt u mogelijk in gevaar.  

Wilt u alstublieft niet de parkeerplaats naast de school oprijden om uw kind af te zetten?  

Gezamenlijk moet het toch lukken om een verkeersveilige omgeving voor onze 
Hoevekinderen te realiseren. Bedankt voor uw begrip en inzet! 

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. De noordzijde 
van de rotonde is de kant van de Koninginneweg 
van het benzinestation/de snelweg (zie foto). 
Alle fietsers (zowel kinderen als ouders) stappen 
aan de overkant van de weg, voor het zebrapad, 
af en steken wandelend het zebrapad over.  
Onze conciërge Hans van Rossum zal iedereen 
instrueren.  
Direct bij de school is een hek. Zodra u daar 
doorheen bent, loopt u voor de hoofdingang 
richting het fietsenhok.  
 
Alle kinderen van het Van Lodensteincollege 
gebruiken de zuidzijde van de rotonde, dat is 
aan de kant van het NS station.  
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.  
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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. 
Wij zouden ook graag eenrichtingsverkeer zien voor auto’s, zodat het rijden langs de school 
beperkt blijft. U zet uw kind af op de parkeerplaats achter de school en volgt daarna de 
weg tot u weer op de Koninginneweg bent.  
Met de gemeente zijn we nog in gesprek over een mogelijke Kiss&Ride zone, hekjes bij het 
zebrapad en een parkeerverbod aan de Zuiderinslag.  
 
Alvast bedankt voor uw medewerking! 
 
Toezicht 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. 

Indeling van het gebouw 
    Begane grond – middenbouw  Verdieping - bovenbouw
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Plein 
Om het gebouw heen is een plein. Achter het gebouw is het grote plein en naast het 
gebouw een klein plein dat gebruikt kan worden. Daarachter is een veldje waar een groep 
kan spelen, gymmen of ontspannen. Tijdens het spelen kunnen kinderen gebruik maken 
van allerlei materialen. 

Ingang 
Aan de voorkant van het gebouw is de ingang van de school. Aan de zijkanten zijn twee 
uitgangen die gebruikt kunnen worden tijdens het buitenspelen. 
 
Vragen of opmerkingen over de renovatie of de noodschool? 
Stuur ze dan naar info@dehoeveschool.nl.  

Gymrooster 
Met plezier laat ik u weten dat we het gymrooster rond hebben. Op vrijdag 30 augustus 
wordt het geplaatst op onze website, zodat u kunt zien wanneer u kind gaat gymmen.  

Alle gymlessen vinden plaats naast de noodschool in sporthal de Slag. Het kan ook zijn dat 
de leerkracht kiest voor een gymles buiten. Dat wordt bij de school gedaan, waardoor u 
altijd u kind bij school kunt ophalen. 

Schooltijden 
Graag herinner ik u hierbij aan de gewijzigde schooltijden: 

• 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. 

 
Om tegemoet te komen aan werkende ouders die het niet geregeld krijgen, openen beide 
locaties om 8.25 uur hun deuren en worden deze kinderen opgevangen in een van de 
lokalen. Voor de midden- en bovenbouw wordt hiervoor aan het eind van de schooldag om 
15.15 uur opvang geboden in een van de lokalen tot 15.30 uur.    

  
We wensen de kinderen een leerzaam en gezellig schooljaar toe! 

Vriendelijke groet,    
 
Nancy de Graaff 
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