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Nieuwsbrief  
 
19 december 2019 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Via deze weg wil ik u bedanken voor uw vertrouwen en steun in dit bijzondere 
schooljaar.  
Samen hebben we de tijdelijke verhuizing succesvol uitgevoerd en de noodschool 
ingericht voor onze kinderen. We werken met plezier op beide locaties en hopen in 
mei weer samen te werken op één locatie.  

Vanaf januari begint de weeksluiting van de middenbouw om 14.45 uur. Om de 
week zullen twee stamgroepen laten zien wat ze geleerd hebben en met welk 
project ze aan het werk zijn. Op vrijdag 17 januari zijn de Dolfijnen en de Bevers 
aan de beurt. U bent van harte welkom om de viering bij te wonen. 

De bouwwerkzaamheden verlopen naar wens. Tot nu toe ligt de verbouwing op 
schema, maar zo’n verbouwing is complex en dat betekent dat we nog geen 
zekerheid hebben over de geplande verhuisdagen voor de meivakantie. Als er 
duidelijkheid is, laat ik u dat weten. De geplande vrije dagen, zoals gepland in het 
jaarrooster in de schoolgids, handhaven wij en worden dus niet gewijzigd. 

Het afgelopen jaar heeft het onderwijs veel gestaakt, ons team heeft daaraan mee 
gedaan om o.a. een signaal af te geven over het lerarentekort en gezamenlijk te 
werken aan meer erkenning en respect voor het vak dat wij dagelijks uitoefenen. 
Tevens is voor het team de lage salariëring een motivatie om te staken. 
In het team spreken wij elkaar regelmatig over de inhoud van het werk en de 
problemen die wij daarbij ondervinden. Als team beslissen wij gezamenlijk bij 
iedere naderende staking wat we gaan doen. Zoals u weet heeft iedere werknemer 
een stakingsrecht dat kan worden ingezet. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari 
staan twee stakingsdagen gepland. Op woensdag 15 januari overlegt het team over 
de uitvoering van deze stakingsdagen en of we de school sluiten. Hierbij laat ik u 
alvast weten rekening te houden met een mogelijke sluiting van de school. U wordt 
op donderdag 16 januari geïnformeerd over het genomen besluit. 

De Hoeve is de afgelopen jaren doorgegroeid naar een organisatie met zo’n 14 à 15 
groepen. Tevens is er een groter ondersteuningsteam ingericht om de leerkrachten 
op de werkvloer de steun te geven die ze nodig hebben.  
De nieuwe collega’s worden begeleid door een collega uit de eigen bouw en 
gecoacht door een intern begeleidster. Dit proces duurt minimaal één jaar waardoor 
we alle nieuwe collega’s meenemen in het Jenaplanconcept en onze eigen manier 
van (samen)werken.  
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Ook wil ik in deze brief even stilstaan bij het afscheid van meerdere collega’s. In 
een enkel geval was het afscheid definitief zoals bij Aart Leistra. We missen zijn 
bezoek aan de school, de vruchten uit zijn tuin en z’n helpende handen. Zijn gezin 
gaat verder en kijkt gezamenlijk uit naar de komst van een eerste (klein)kind.  
Het afscheid nemen van collega’s die een andere uitdaging zoeken of met pensioen 
gaan, is inmiddels onze tweede natuur geworden. Vele van die collega’s spreken en 
zien we nog. Het gaat hen goed. 

Het herstel van de gezondheid van onze adjunct-directeur Rutger Smeenk verloopt 
voorspoedig. We zijn daar erg blij mee en hopen dat hij over een aantal weken 
weer rondloopt in de school.  
 
Namens het team wens ik u warme, gezellige feestdagen toe en een gezond en 
gelukkig 2020! 
 
Hartelijke groet, 
 
Nancy de Graaff 
 
 
 
 
 

 


