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Weer naar school 
Vorige week zijn de kinderen weer naar school gekomen. 
Het ontmoeten van de kinderen na zoveel weken thuis 
was een feestje. De sfeer in het gebouw kreeg direct een 
boost en iedereen had een lach op z’n gezicht. We zijn nu 
een week verder en het afwisselen van thuis en op school 
werken, gaat de kinderen goed af. Ook de ouders en 
leerkrachten geven aan tevreden te zijn over het werken 
thuis en op school. Een enkel kind werkt nog alleen thuis. 
Zij worden gemist en ondersteund. We hopen voor de 
zomer weer met alle kinderen in de groep te zitten. 

In de bovenbouw werkt groep 8 met een aantal 
leerkrachten aan het maken van de musical. 
Vanzelfsprekend willen we ook dit jaar spetterend afsluiten met een spannend theaterstuk. Dit 
keer voor het eerst in onze nieuwe zaal met een nieuwe podium, tribune en muziek-, beeld- en 
geluidsinstallatie. Helaas kunnen de ouders dit jaar niet fysiek aanwezig zijn bij het optreden. 
We zijn bezig met het realiseren van een fantastische avond voor groep 8 en de (groot)ouders. 
U ontvangt de informatie binnenkort. 
 
Expertisecentrum Uniek 
Expertisecentrum Uniek is een multidisciplinaire zorgpraktijk op de Hoeve, zij helpen kinderen 
zich optimaal te ontwikkelen. De behoefte aan zorg tijdens Corona is onverminderd gebleken, zij 
kunnen ondersteunen en hulp bieden. Waarvoor kunt u bij hen terecht? 

- Logopedie 
- Kinderfysiotherapie 
- Remedial teaching (lees- en rekenondersteuning) 
- Dyslexie 
- Jeugd- en opvoedhulp 

Tijdens de meivakantie is de Hoeve is ‘Corona-proof’ gemaakt voor onderzoek en diagnostiek en 
van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien. De ruimte wordt in eerste 
instantie gebruikt voor onderzoek, diagnostiek en voor zorg die nu niet anders kan (o.a. 
kwetsbare kinderen). De focus blijft dus voorlopig op videobellen.  
Ouders kunnen een nieuwe aanmelding via de website doorgeven: https://expertisecentrum-
uniek.nl/home. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 085-8772232, of mailen naar 
info@expertisecentrum-uniek.nl, dan kijken zij vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw kind. 
 
Vragen? 
Mocht u vragen hebben over een onderwerp uit deze nieuwsbrief, dan vragen we u ons een e-
mail te sturen naar info@dehoeveschool.nl. 
 
Donderdag en vrijdag a.s. is de school gesloten. Alvast een prettig, lang weekend gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nancy de Graaff 
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