Nieuwsbrief
5 september 2019
Opstarten

Zoals ieder jaar is het iedereen weer gelukt om met plezier alle werkzaamheden na de
zomervakantie weer op te pakken. Na drie dagen hebben de kinderen weer hun vertrouwde
ritme opgepakt, weten ouders zonder problemen de route tussen beide locaties te rijden en
zijn de medewerkers in de school gewend aan de nieuwe locatie. De structuur en routine
van iedere dag is er weer en kinderen (en volwassenen) varen daar wel bij.
De samenwerking met het Lodenstein College, het gebouw staat tegenover de noodlocatie,
is de afgelopen dagen intensief opgestart als het gaat om de verkeersveiligheid. Conciërges
van beide locaties hebben overleg en leren de kinderen hoe ze de scholen veilig kunnen
bereiken. Een knelpunt is het juiste gebruik van de rotonde.
De kinderen en ouders van de Hoeve gebruiken de Noordzijde. Dit betekent voor het
zebrapad afstappen en te voet richting de school lopen. Ook bij het verlaten van de school
gebruiken we het zebrapad. Dit doen we omdat we de veiligheid van alle kinderen op de
eerste plaats zetten. De wegen rondom de noodschool zijn erg druk en onoverzichtelijk
voor jonge kinderen.
De kinderen van het Lodenstein College gebruiken bij het komen en gaan naar de school de
andere kant van de rotonde. Als u dus bij het verlaten van de school het zebrapad niet
gebruikt, kunt u en uw kind tussen de uitgaande kinderen van het Lodenstein College
terecht komen. Wij vinden dat onwenselijk in verband met de veiligheid en de goede
doorstroom van het verkeer.
Hierbij wil ik u nogmaals vragen uw kind te leren via het zebrapad naar de school te laten
lopen en te verlaten.
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Baby geboren

Inge Schattenberg, leerkracht van de Bevergroep, is bevallen van een prachtige zoon. Zijn
naam is Stenn en hij is op 19 augustus geboren. Met moeder en kind gaat het uitstekend.
Van harte gefeliciteerd Inge, Sander en Sophie!

Schoolkorfbal

Het schoolkorfbal is net voor de zomervakantie verplaatst naar 11 september. Dat is de
dag waarop wij starten met het openingsfeest. We hebben daarom besloten dit jaar niet
mee te doen aan het toernooi.

Openingsfeest

Voor het circusfeest op donderdag 12 september hebben zich al 30 ouders aangemeld.
Bedankt voor uw aanmelding!
We zijn nog op zoek naar 30 andere ouders die willen helpen bij het voorbereiden van het
circus van 8.30 uur tot 15.30 uur.
Heeft u altijd een dag mee willen draaien in de school of creatief uw vrije tijd willen
invullen, dan is dit uw kans. Maak deze onvergetelijk, leuke dag samen met uw kind mee
en u heeft een prachtige herinnering om nooit te vergeten.
Met uw aanmelding bevestigt u dat u op woensdag 11 september a.s. aanwezig bent van
20.00-22.00 uur bij de uitleg van Circus Tadaa!
U kunt zich hier aanmelden.

Zonnige groet,
Nancy de Graaff
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