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Nieuwsbrief  
 
10 oktober 2019 
 
 
Verkeersveiligheid 
Aan de Zuiderinslag is er samen hard gewerkt aan de verkeersveiligheid. Ook de gemeente 
en de politie hebben meegekeken naar de dagelijkse gang van zaken, de knelpunten en de 
mogelijke oplossingen.  

Het oversteken van de kinderen en ouders via het zebrapad 
verloopt nu op de juiste wijze, de kinderen weten de weg door de 
wijk te vinden en de ouders uit de verschillende geledingen helpen 
de organisatie waar mogelijk. 
Er blijven ook aandachtspunten waar we als gemeenschap alert op 
willen blijven. Zo zien we in toenemende mate ouders parkeren op 
de stoep voor de school. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en 
voor een verminderde doorstroom van het verkeer. Kinderen 
kunnen hiervan de dupe worden doordat ze nu zonder begeleiding 
de straat over moeten steken. Wij verzoeken u gebruik te maken 
van de parkeerplaats naast de sporthal. Alvast bedankt! 

 
Personeel 
Na een indrukwekkende loopbaan gaat Marijke van de Wetering in januari met pensioen. 
Marijke heeft jaren gewerkt in middenbouwgroep de Pinguïns en is de laatste jaren actief 
geweest als taalcoach in de organisatie. Ze heeft het taal- en spellingonderwijs helpen door 
ontwikkelen en consolideren.  
 
Calista Koster heeft per 1 december een nieuwe uitdaging gevonden in het 
praktijkonderwijs in Amersfoort. De afgelopen zes jaar heeft zij gewerkt in de Vlindergroep 
en als bouwcoördinator van de middenbouw. We zullen haar daadkracht en 
doortastendheid gaan missen in het team. 
 
Om vaker bij haar gezin te kunnen zijn, gaat Valou Companjen per 1 januari stoppen met 
haar werk. Ze neemt de rust en ruimte om nog meer te kunnen genieten van haar 
opgroeiende kinderen. Valou heeft meerdere jaren in de Uilengroep gewerkt en is daarna in 
middenbouwgroep de Dolfijnen gaan samenwerken. Het laatste jaar heeft ze als 
procesbegeleider in de middenbouw mede gezorgd voor een soepele, effectieve 
communicatie. 
 
We gaan deze drie lieve, professionele leerkrachten enorm missen. In november en 
december nemen we samen met de kinderen afscheid. Bedankt Marijke, Calista en Valou 
voor jullie tomeloze energie, betrokkenheid en liefde voor de kinderen en de organisatie! 
 
De komende weken starten wij met het uitnodigen van nieuwe leerkrachten  
om de openstaande vacatures in te vullen. 
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Oudergesprekken Vlindergroep 
Door het vertrek van Calista Koster per 1 december is het van belang de oudergesprekken 
van groep 3 van de Vlindergroep van 10 december naar de gespreksavonden op 12 en 26 
november te verplaatsen. Calista zal de betreffende ouders benaderen voor het maken van 
een afspraak. 
 
Weeksluiting midden- en bovenbouw 
Vorige week zijn we gestart om op vrijdagmiddag een weeksluiting te organiseren in de 
grote zaal aan de Zuiderinslag. Vanzelfsprekend willen wij u als ouder of verzorger ook in 
de gelegenheid stellen mee te genieten van de diverse presentaties en de viering als 
geheel. Iedere week wordt een overzicht van de planning van de viering op de website 
geplaatst. 
 
De onderbouw heeft gekozen voor een maandafsluiting op woensdag die georganiseerd 
wordt door twee groepen in de speelzaal. Ook bij deze viering bent u van harte welkom. De 
uitnodiging voor de viering hangt in de hal van de onderbouw of kijk op de website onder 
het kopje Midweekviering.  

 

 
 
Hoofdluisbestrijding 
De  hoofdluisbestrijding vraagt om een andere aanpak. De leerkrachten hebben met elkaar 
een nieuwe werkwijze ontwikkeld zodat het voorkomen en bestrijden van hoofdluis per 
groep wordt geregeld. Na de herfstvakantie start deze nieuwe handelingswijze.  
U kunt het document t.z.t. vinden op de website. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan bent u van harte welkom op school. 
 
Met  vriendelijke groet, 
 
Nancy de Graaff 
 
 
 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/midweekviering
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/midweekviering
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/hoofdluis

