
Nieuwsbrief 

13 februari 2020

Huisvesting 

De bouwvakkers hebben de maanden december en januari hard kunnen doorwerken. Geen 
vorst, wel veel regen waar we allemaal last van hadden. Door het meerwerk is de planning
voor de oplevering gewijzigd. We verhuizen dus niet voor de meivakantie, maar
waarschijnlijk in de week van 22 juni. In de voorjaarsvakantie wordt het daklicht in de 
speelzaal geplaatst. In de meivakantie krijgt het onderbouwdeel een opknapbeurt.  
De verhuisdagen in april zet het team nu in als studiedagen.  
De kinderen zijn die dagen vrij. 

Carnaval 
Op woensdagmorgen 19 februari vieren we Carnaval op een andere manier dan we gewend 
zijn. De onderbouw heeft een heuse modeshow en er worden spelletjes gespeeld. De 
midden- en bouwbouwkinderen kunnen die ochtend spelletjes doen in de lokalen en hossen 
in de zaal. Vanaf 10.15 uur starten in alle groepen de voorrondes van de Talentenshow. 
Iedere groep kiest een act die doorgaat naar de finale van de Talentenshow in de zaal. 
Door het gebrek aan ruimte kunnen ouders helaas niet komen kijken. 

Personeel 
We hebben het goede nieuws ontvangen dat Rutger Smeenk schoon is verklaard.  
We zijn ontzettend blij dat hij weer gezond is. Rutger is aan het herintreden en werkt na de 
voorjaarsvakantie vijf ochtenden in de week. 

Theresia Jansen gaat na 17 jaar de Hoeve verlaten omdat zij samen met haar gezin heel 
graag in het Noorden wil gaan wonen. Theresia heeft voornamelijk in de onderbouw 
gewerkt in de Lieveheersbeestjesgroep en als remedial teacher. We zullen haar 
gedrevenheid en doortastendheid gaan missen. Voor de meivakantie zal zij afscheid 
nemen van de groep en het team. U wordt daar op een later moment over geïnformeerd.  
De vacature die ontstaat door het vertrek van Theresia wordt intern opgelost. 

Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit de nieuwsbrief, dan bent u van harte 

welkom op school. 

Vriendelijke groet, 

Nancy de Graaff 
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