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Nieuwsbrief  
 
23 april 2020 
 
 
 
Lieve kinderen, ouders/verzorgers, 
 
De afgelopen zes weken is een rare periode geweest. De school was dicht en jullie 
hebben thuis het werk gemaakt dat je normaal op school doet. Wij zijn onder de indruk 
van hoe goed jullie dat gedaan hebben. Iedere week wordt er hard aan de weektaak 
gewerkt en krijgen wij leuke filmpjes, foto’s en bestanden met al het werk dat jullie 
gemaakt hebben. We zien en horen dat ook alle ouders/verzorgers zich enorm inzetten 
om de kinderen bij hun werk te begeleiden. Wij realiseren ons dat dit heel veel van 
jullie vraagt en hebben hier grote waardering voor. Hiervoor willen we jullie bedanken 
middels een videoboodschap: 
  

   
 

https://www.youtube.com/watch?v=U2lzzmTIkoE 
 

 
Dinsdag kwam het bericht dat de scholen vanaf 11 mei weer open mogen. Hier zijn wij 
heel erg blij mee en we kijken er enorm naar uit om jullie weer te zien op school!  
Vandaag is het team druk bezig met het maken van een plan van aanpak. Jullie worden 
hier zo spoedig mogelijk over geïnformeerd. 
 
Maar eerst hebben we twee weken meivakantie. Die zal er, ondanks de versoepelingen 
die het kabinet heeft aangegeven, dit jaar anders uitzien dan andere jaren.  
De mogelijkheden om weg te gaan van huis zijn nog steeds beperkt. Daarom hebben 
we, voor de kinderen die dat leuk vinden, een aantal activiteiten verzameld die je in en 
rond het huis kan doen.  
 

• Bijlage 1: voor de onderbouw, een activiteitenbingo  
• Bijlage 2: voor de middenbouw, een fotospel  
• Bijlage 3: voor de bovenbouw, een buitenopdracht over ‘mens en samenleving’ 
• Bijlage 4: voor het hele gezin, tien spelideeën  
• Bijlage 5: voor het hele gezin, buitenlessen.  

 
Opvang tijdens de vakantie 
Er zijn ouders met een vitaal beroep die de kinderen graag naar de 
kinderopvang brengen. Mocht u uw kind(eren) naar de 
kinderopvang willen brengen, meldt u uw kind dan ruim van te 
voren aan via kinderopvang@jabadabadoe.info. 
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Personeel 
Vandaag hebben we afscheid genomen van Theresia Jansen. Na 17 jaar op de Hoeve te 
hebben gewerkt als duo-partner van Dicky van der Veer, in de onderbouwgroep de 
Lieveheersbeestjes, verhuist ze naar Drenthe. Ook als remedial teacher was Theresia 
actief in de onderbouw. Op ludieke wijze kon ze kinderen aan het leren krijgen of 
uitlokken tot een gesprek of interactie. In haar werkzaamheden met het team viel haar 
doortastendheid op en haar vlugge, efficiënte manier van handelen. Menig magazijn 
heeft zij binnen luttele uren opgeruimd, ingedeeld en voorzien van labels. Met plezier 
denken we terug aan een lange, prettige samenwerking.  
We wensen Theresia heel veel plezier en geluk in het noorden! 
 
In maart is Jolien Bijvank het team komen ondersteunen. Zij gaat in de 
Lieveheersbeestjesgroep de taken van Theresia overnemen op maandag en donderdag. 
Heel veel plezier en succes Jolien! 
 
Verhuizing 
Het is eindelijk zo ver, we gaan weer terug verhuizen naar ons eigen gebouw aan de 
Veenslagenweg! De verhuizing vindt plaats op dinsdag 23 en woensdag 24 juni, de 
kinderen zijn die dagen vrij. Op die dagen is er geen BSO in de school.  
Het gebouw zal tegen die tijd nagenoeg af zijn en enkele bouwvakkers werken dan nog 
aan de laatste puntjes op de i. We hopen de kinderen op 25 juni te verwelkomen in het 
nieuwe gebouw.  
Gezien de coronacrisis en de landelijke beperkingen in het sociale verkeer, is het op dit 
moment niet duidelijk wanneer we de school officieel kunnen openen. Jullie krijgen 
daar later informatie over. 
 
 
Mochten er vragen zijn over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, stuur dan een 
berichtje naar info@dehoeveschool.nl.  
 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne meivakantie!  
 
Het team van de Hoeve 
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