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Nieuwsbrief  
 
26 maart 2020 
 
 
Terug naar de basis 
Vorige week is het team gestart met het inrichten van het thuisonderwijs. De 
elementaire vakken zoals rekenen, spelling en lezen zijn aangeboden. Na twee dagen 
snoeihard werken, was het eerste aanbod gerealiseerd en waren we trots op het 
resultaat. Tijd om dit moment te vieren, was er niet. De wens om meer aan te bieden 
in de vorm van instructies en in contact te zijn met de kinderen knaagde aan de 
leerkrachten. Ook het bieden van extra begeleiding en/of uitdaging, zien de 
leerkrachten als hun taak. Het zal u dan ook niet verwonderen dat het team deze 
week besloten heeft om het aanbod te verbreden. De werkboeken worden opgehaald 
door ouders, in MOO (digitale leeromgeving) worden zogenaamde tegels klaargezet 
voor de instructielessen, de kinderen worden iedere week gebeld en het team bekijkt 
de mogelijkheden om het groepsgevoel en de onderlinge verbondenheid te behouden.  

 
Terwijl het werk voor de kinderen doorgaat, hanteren we de 
landelijke maatregelen. We geven elke dag les op school aan 
een groepje kinderen van ouders die in vitale beroepen 
werken. We houden 1,5 meter afstand van elkaar, vergaderen 
in kleine groepen, werken thuis als dat mogelijk is en zoeken 
verbinding met elkaar in het belang van de organisatie. Veel 
medewerkers hebben zelf een gezin met jonge kinderen en 
staan voor de uitdaging om ook thuis na of tijdens  het werk 
hun taken uit te voeren.  
 

Deze week is ook bij iedereen het besef doorgedrongen dat deze situatie nog een tijd 
gaat duren. Dat het dus niet alleen om snel aanpassen en uitvoeren gaat, maar ook 
om lang volhouden. Mensen die vorige week de sprint hebben ingezet, zijn gedaald en 
realiseren zich dat we uit de snelheidstrein moeten overstappen naar de stoomtrein. 
Een werkwijze die is vol te houden ook als het maanden duurt. 
 
Het proces dat ik hierboven beschrijf, geldt ook voor de thuissituatie. Het gezin zoekt 
naar een nieuwe balans nu de kinderen lang thuis zijn, moeten werken en uitdaging 
nodig hebben. De hele dag bij elkaar zijn, vraagt om een andere sturing zodat de 
dynamiek in het gezin prettig blijft. 
 
Veel sterkte en geduld toegewenst! 
 
Huisvesting 
Als u in de buurt komt van ons gebouw aan de Veenslagenweg dan ziet u de 
bouwvakkers druk aan het werk. Inmiddels is er een daklicht geplaatst in de speelzaal 
en zijn de muren gemetseld. Binnenkort komt het plafond er in en worden de muren 
gewit. Waar voorheen de Uilengroep werkte, is nu een doorgang gezaagd richting de 
onderbouwgang voor de nieuwe peutergroep.  
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In de tussentijd buigt het team zich over de inrichting van de lokalen en de 
leerpleinen. Er wordt nieuw meubilair uitgezocht, gekeken naar de juiste kleuren en 
materialen en gedacht over de aanschaf van een bouwhoek, speelhuis of 
techniektafel. We verlangen steeds meer naar ons eigen gebouw en het gezamenlijk 
vieren in de grote zaal. 
 
Afgelaste activiteiten 
De afgelopen week hebben we te horen gekregen dat een aantal belangrijke 
activiteiten niet doorgaan: 

• De Centrale eindtoets  
• De Avondvierdaagse 
• Het verkeersexamen 

 
Ook alle interne activiteiten zijn tot nadere orde komen te vervallen zoals: 

• De speelgoedbeurs 
• Het afscheid van juf Theresia eind april, zij wil graag op een later moment 

afscheid nemen. 
• De bruiloft van juf Sharon op 17 april, zij plant samen met haar partner een 

ander moment. 
 
Vragen? 
Ouders weten de bouwteams al goed te vinden voor allerlei onderwijsinhoudelijke 
vragen. Hierbij geven we u nogmaals de e-mailadressen van de drie bouwen: 
 

onderbouw@dehoeveschool.nl 
middenbouw@dehoeveschool.nl 
bovenbouw@dehoeveschool.nl 

 
Het ondersteuningsteam werkt intensief samen met de drie bouwteams. Vragen over 
extra begeleiding kunt u dus ook via bovenstaande mail adressen stellen. 
 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, dan vragen we u 
ons een mail te sturen naar info@dehoeveschool.nl  
 
Hartelijke groet,    
 
Nancy de Graaff 
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