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Nieuwsbrief 
 
 
18 juni 2020 
 
 
Verhuizing 
Komende dinsdag en woensdag is het zover, we verhuizen terug naar de 
Veenslagenweg. Het gebouw is prachtig geworden. De grote zaal is ruim en licht, de 
lokalen hebben allemaal de zogenaamde schoolwoonkamer uitstraling en de nieuwe 
keuken, bibliotheek en de chill ruimte maken het gebouw compleet. Ook de verlichting 
voldoet aan alle huidige eisen en wensen. Het licht is afgestemd op het licht van buiten, 
kan gedimd worden en is energiezuinig. Ieder lokaal heeft een eigen unit voor de 
luchtverversing en de grote zaal kan niet alleen verwarmd worden, maar ook gekoeld.  

We kijken erg uit naar het inrichten van onze nieuwe 
school en vinden het erg jammer dat we jullie ouders 
daar nog niet bij kunnen betrekken. We hopen in 
september, zodra de RIVM richtlijnen versoepelen en 
ouders weer het gebouw in mogen, een feest te 
organiseren voor ons allemaal.  

De oplevering van het gebouw gebeurt in de tweede 
week van juli. Dit betekent dat we twee weken te 
maken hebben met een ontmoeting tussen de bouw- 
en onderwijswereld. Concreet betekent dit dat de 
bouwvakkers nog niet zijn vertrokken als wij bezit 
nemen van het gebouw. De puntjes op de i moeten gezet worden en het gereed maken 
van het plein is na de verhuizing nog niet gerealiseerd.  

• De eerste weken zullen de midden- en bovenbouwgroepen bij de voetbalkooi en op 
het manifestatieveld buiten spelen en gymmen.  

• Het parkeren van de fietsen op het plein is nog niet mogelijk. We vragen u, indien 
mogelijk, naar de school te lopen. Komt uw kind op de fiets, dan graag de fiets aan 
het Dokterspaadje stallen. 

• Het parkeren van de auto’s bij het Manifestatieveld. Het parkeren aan de 
Veenslagenweg en/of de parkeerplaats bij de school wordt afgeraden. 

• De RIVM-richtlijnen worden gehanteerd waardoor ouders niet op het plein of in het 
gebouw mogen komen. Het team vangt de kinderen op bij de hekken van de onder-
, midden- en bovenbouwhek. De kinderen komen binnen via hun eigen bouwdeur, 
dus de onderbouwkinderen via de onderbouwdeur, etc.  

 
Schooltijden 
Vanaf 25 juni gaan we met z’n allen weer naar school aan de Veenslagenweg 17.  
De schooltijden worden weer als vanouds namelijk: 

Maandag  8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Dinsdag   8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 

Woensdag  8.30 – 12.15 uur 

Donderdag 8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Vrijdag   8.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 

 De onderbouwkinderen zijn op vrijdag vrij.  
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Musical 
Na een uitzonderlijk schooljaar staan we aan de 
vooravond van het afscheid van onze 
achtstejaars. Wat zijn we blij dat we toch hebben 
kunnen starten met het oefenen van de musical. 
Dit jaar kan de uitvoering van de musical niet 
plaatsvinden op de manier zoals we die gewend 
zijn, een uitvoering met veel publiek. Natuurlijk 
willen we er alles aan doen om het afscheid van 
onze achtstejaars onvergetelijk te maken.  

Om dit mogelijk te maken hebben we een alternatief plan gemaakt waarbij we rekening 
houden met de RIVM-richtlijnen en dit ziet er als volgt uit: 

• Maandagmiddag 13 juli: opname van de musical door een professioneel team. 

• Dinsdagmiddag 14 juli: kijken van de opname van de musical van groep 8 in alle 
stamgroepen. 

Op dinsdag 14 juli is het de schooleinddag en hanteren we een continurooster (tot 
14.00). Alle kinderen blijven deze dag over. Op dinsdagmiddag kijken we in alle 
groepen de musical die op de dag ervoor is opgenomen. De achtstejaars zijn 
verdeeld over de groepen en in hun kostuum aanwezig tijdens het kijken van de 
musical.  

• Woensdagavond 15 juli: afscheid van groep 8 via livestream. 

Op de woensdagavond zal de einduitvoering om 19.00 uur op school starten en te 
volgen zijn middels een livestream door de ouders/verzorgers en opa’s/oma’s thuis.  
Dit wordt gedaan door dezelfde organisatie die maandag ook de film heeft opgenomen. 
De avond wordt afgesloten met een bedankje vanuit het team aan de kinderen en een 
‘borrel’ voor de kinderen en het team.  

We verwachten een bijzondere laatste week voor groep 8 te organiseren zodat ze met 
veel plezier terugkijken op hun afscheid van de Hoeve! 

 
Introductiedag 
Op woensdag 8 juli 2020 brengen we een ochtend door in de groepssamenstelling van 
het nieuwe schooljaar. Zodoende weten de kinderen bij welke andere kinderen en bij 
welke leerkracht ze in de groep komen. Alle nieuwe kinderen op de Hoeve ontvangen 
voor deze feestelijke ochtend een uitnodiging van hun leerkracht.  

Alle jongste kinderen uit de onderbouw die op 14 september 2020 4 jaar zijn, worden 
deze dag om 9.00 uur op school verwacht. Zij worden om 11.30 uur weer opgehaald 
door hun ouders.  

De oudste onderbouwkinderen worden die dag door hun toekomstige groepsgenoten 
van de middenbouw feestelijk opgehaald bij de onderbouw. De kinderen van het vijfde 
leerjaar spelen voor een dagje dat ze bovenbouwers zijn en ook zij worden om kwart 
voor negen in de middenbouw door bovenbouwkinderen opgehaald. Om 12.00 uur gaat 
iedereen weer terug naar zijn eigen stamgroep. 

De achtstejaars zijn deze dag, voor zover ze niet op bezoek zijn bij hun school voor 
Voortgezet Onderwijs, vrij. 
 

  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/introductiedag
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Peutergroep de Hamsters  
In het nieuwe schooljaar openen wij in samenwerking met kinderopvang 
Jabadabadoe de Hamstergroep, een stamgroep voor kinderen van 2-4 jaar oud.  
De peutergroep wordt geleid door ervaren pedagogisch medewerkers van kinderopvang 
Jabadabadoe BV.  Zij werken intensief samen met de  stamgroepleerkrachten uit de 
onderbouw. Op deze manier komen ze samen tot een speel- en leeraanbod waardoor 
de kinderen zich ononderbroken kunnen ontwikkelen. Wij noemen dit ook wel een 
doorgaande leerlijn.  

Als u via de onderbouwingang het gebouw binnen komt, (tegen de tijd 
dat dat weer mogelijk is), ziet u direct aan uw rechterhand de 
Hamstergroep. In juli gaan de medewerkers de ruimte inrichten zodat 
de kinderen gezellig kunnen spelen, werken, vieren en spreken met 
elkaar.  

Wij kijken erg uit naar deze nieuwe samenwerking en hopen dat de 
Hamsters een nog beter aansluiting vinden in de onderbouwgroepen als 
ze vier jaar worden! 

Mocht u uw kind willen aanmelden voor de Hamstergroep, dan kunt 
u zich inschrijven via www.jabadabadoe.info / Peuteropvang / 
aanmelden. Hier vindt u ook meer informatie over de peuteropvang en 
over de tarieven. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen 
via telefoonnummer 033 – 2538698 of via 
kinderopvang@jabadabadoe.info.   

 
Werken in het onderwijs? 
Het basisonderwijs heeft, ook in onze regio, nu en in de komende jaren plek voor 
gemotiveerde nieuwe leerkrachten. Heeft u in het verleden in het basisonderwijs 
gewerkt of overweegt u een carrièreswitch naar het basisonderwijs. Via de website 
www.voordeklas.nl kunt u bekijken of het vak leerkracht iets voor u is en kunt u de 
verschillende routes naar het leraarschap zien. 

Deze oproep kunt u ook delen met uw kennissen. Op de website vindt u aan de 
rechterzijde knoppen waarmee u (met één klik) de website deelt via sociale media. 

Wij nodigen u graag uit om de mogelijkheden te verkennen of om de oproep te delen. 

Samen zorgen we voor voldoende goede leerkrachten, voor nu en voor de toekomst. 

 
Zijn er vragen? 
Voor alle vragen kunt u in de eerste plaats terecht bij de leerkracht van uw kind.  
Heeft u een vraag over verlof, dan kunt u het beste een mail sturen naar 
info@dehoeveschool.nl Graag rekening houden met minstens twee weken 
verwerkingstijd.  

Mocht u toch behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht omdat u zich zorgen 
maakt of informatie wenst te krijgen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer 
033 – 2536093 of via de e-mailadressen: onderbouw@dehoeveschool.nl
 middenbouw@dehoeveschool.nl
 bovenbouw@dehoeveschool.nl 

Hartelijke groet, 

Nancy de Graaff 
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