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Nieuwsbrief  
 
9 januari 2020 
 

 
Vervangingsbeleid 
Op de Hoeve hanteren we al jaren een vervangingsbeleid. In dit document staan de 
afspraken die we hanteren bij ziekte en/of afwezigheid van medewerkers in de 
organisatie. U vindt hier de link naar het vervangingsbeleid.  

In de maand januari zijn er helaas geen vaste invalkrachten door het vertrek van twee 
collega’s in december. Dit betekent dat bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten het 
ondersteuningsteam worden ingezet. Het is dus mogelijk dat uw kind in januari geen 
remedial teaching of ondersteuning krijgt. We spreken dan over overmacht en betreuren 
deze situatie. We hebben echter intern wel de afspraak gemaakt dat de kinderen 
waarvan de begeleiding tijdelijk is komen te vervallen, in de volgende periode de 
begeleiding alsnog krijgen. 

Vanaf 1 februari komt Lisa Keuning het team versterken en Jolien Bijvank sluit 
halverwege maart aan. Zij zullen dit schooljaar de vaste invalkrachten zijn.  

 

Informatieochtend 
Op woensdagmorgen 29 januari van 9.00-11.30 uur wordt de jaarlijkse open morgen 
georganiseerd voor ouders die zich oriënteren op het plaatsen van hun kind op de 
Hoeve. Met plezier geven wij een rondleiding in de onderbouw aan de Veenslagenweg! 

 

Schooljudo 
De schooljudo is op 6 januari gestart. De meeste groepen krijgen tot februari vier 
judolessen aangeboden, één keer in de week 45 minuten, tijdens de gymles. De 
kinderen kleden zich om tot judoka en leren welke spelregels er gelden bij het judoën. Je 
mag je eigen judopak meenemen. Graag lange haren in een staart dragen, geen 
sieraden om en eenvoudige kleding aandoen!  

De kinderen ervaren waar de grenzen liggen van zichzelf en die van een ander. Hoe ga 
je respectvol om met die ander? Hoe houd je rekening met de kracht in je eigen 
lichaam? Hoe voorkom je pijn bij jezelf en de ander? Lekker bewegen dus en ervaren dat 
het fijn voelt om te bewegen. 

 
 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de nieuwsbrief, dan bent u van harte 
welkom op school. 
 
Vriendelijke groet,    
 
Nancy de Graaff 
 
 

 
 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/vervangingsbeleid
http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schooljudo

