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Nieuwsbrief 
 
2 juli 2020 
 
 
 
De afscheidsavond van groep 8 
De kinderen van groep acht nemen, zoals ieder jaar, afscheid van de school met een 
prachtige musical. Een aantal collega’s heeft de kinderen begeleid bij het repeteren 
van de musical en het maken van het decor. Martine en Femke zijn verantwoordelijk 
voor het inoefenen van de liedjes, de teksten, de choreografie en het licht en geluid. 
Onze creatieve Carmen Ruijters heeft de leiding over het maken van het decor op zich 
genomen. Hans van Rossum heeft, zoals iedere dag, alle hand- en spandiensten 
verzorgd. Bedankt allemaal voor de uitstekende begeleiding!  

Achtstejaars, bedankt voor jullie spontaniteit, energie en doorzettingsvermogen. We 
zijn trots op jullie. Jullie hebben het fantastisch gedaan. Veel succes en plezier op 
jullie nieuwe school! 
 

       
 
Bedankt ouders! 
Bijna al onze Hoeveouders zijn op de een of andere manier betrokken bij de school en 
daar is het team heel dankbaar voor. Zonder ouders kunnen we niet op excursie gaan, 
hardop lezen of gezellig samen een feest vieren. Dit schooljaar hebben we alle ouders 
ontzettend gemist. Als ouders niet de school in mogen komen, is het echte contact 
lastig te maken. Gelukkig mogen we vanaf 1 juli weer stappen maken richting het 
openstellen van het gebouw. Dat doen we gefaseerd. Tot de zomer starten we met het 
voeren van gesprekken op school mits de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd. 
Ouders worden dan expliciet uitgenodigd. In de eerste schoolweek wordt u 
geïnformeerd over de nieuwe werkwijze t.a.v. gesprekken en het betreden van het 
gebouw. Tot de zomer hanteren we het huidige beleid waarin we ouders vragen niet op 
het plein en in het gebouw te komen.  
We hopen op uw begrip. 
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Alle ouders willen we enorm bedanken voor de steun en het vertrouwen in het 
afgelopen jaar! 

Dit jaar nemen Roos Brans en Anneke Sligt afscheid van de ouderraad. Na jaren als 
twee-eenheid te hebben samen gewerkt in de feestcommissie dragen ze het stokje 
over aan anderen. Roos en Anneke zijn keien in het aangaan van relaties en het 
onderhouden ervan. We zullen hun warme betrokkenheid missen. Dank jullie wel 
dames! 
 
Personeel 

Op 15 juli nemen we afscheid van juf Theresia Jansen. Zij is op dit moment druk bezig 
met inpakken voor de verhuizing naar het noorden van het land. In de onderbouw 
ontstond een prachtige samenwerking met Dicky die 17 jaar heeft geduurd. Daarnaast 
heeft zij gewerkt als remedial teacher en maakte zij deel uit van het 
ondersteuningsteam. We zullen haar kordate, directe en efficiënte manier van werken 
en overleggen missen. Bedankt Theresia voor de vele mooie jaren! 

Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van meester Wim. Het werken in 
de boven- en middenbouw is hem het afgelopen jaar goed bevallen. Nu gaat hij een 
nieuwe uitdaging aan. Bedankt Wim voor je inzet! 

Onze schoonmaaktster Brigitte de Graaf-Nebbout neemt na 29 jaar afscheid en gaat 
met pensioen. Haar gedrevenheid, precisie en doorzettingsvermogen hebben haar een 
kei in haar vak gemaakt. Nu gaat ze genieten van haar kleinkinderen en hobby’s. Veel 
geluk, liefde en goede gezondheid toegewenst Brigitte! 
 
Schooleinddag  

Aan het einde van het schooljaar houden we altijd 
een schooleinddag. Dit jaar vindt dit plaats op 
dinsdag 14 juli 2020. Deze dag zal er dit jaar iets 
anders uitzien dan andere jaren. We kunnen 
helaas geen gebruik maken van ouderhulp en we 
zullen rekening moeten houden met alle Covid-19 
maatregelen die op dit moment gelden. Ondanks 
dit, is het gelukt een leuke feestdag voor de 
kinderen te organiseren!  

Zoals in de schoolgids vermeld staat, hebben we deze dag een continurooster. Dit 
betekent dat de kinderen op school lunchen en om 14.00 uur vrij zijn. Wij zorgen voor 
een tienuurtje en een feestelijke lunch. Wilt u uw kind een bord en beker (voorzien van 
naam) in een plastictas meegeven? Wij willen vragen of kinderen die allergisch zijn 
(voor gluten) zelf een tienuurtje en lunchpakketje mee willen nemen. Zo weten we 
zeker dat zij geen dingen eten waar ze ziek van worden. 

In de middag gaan de kinderen de musical live zien. Door de versoepelde maatregelen 
is het samenzijn met alle kinderen in de school weer mogelijk. Bij de gedachte aan 
deze middag kijken we erg uit naar de eerste viering met de hele gemeenschap in de 
nieuwe theaterzaal. 

De kinderen mogen deze dag verkleed naar school komen.  
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schooleinddag
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Jaarverslag  

Het Jaarverslag 2019 van Stichting Onderwijsgemeenschap de Hoeve heeft als doel 
verantwoording af te leggen aan betrokkenen en belangstellenden over het gevoerde 
beleid en de resultaten van de Hoeve in het afgelopen jaar. Het bestuursverslag is met 
zorg samengesteld en hopen u hiermee zo volledig mogelijk te informeren.   

Het jaarverslag staat op de website van de school en wordt aangeboden aan de 
medezeggenschapsraad en de Inspectie van het Onderwijs. 

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening het jaarverslag van het 
schoolbestuur. 
 

 
Verandering 

In ons dagelijkse leven hebben we constant te maken met verandering. Zonder iets te 
doen, verandert alles om ons heen. We denken vaak dat veel zaken vaststaand of 
blijvend zijn, dat is een illusie. De rivier is geen moment hetzelfde, evenals het weer of 
zelfs ons eigen lichaam. Alles is aan verandering onderhevig. Als we vandaag besluiten 
dat we niet meer mee willen gaan met verandering, gebeurt het toch gewoon. 

Verandering lijkt negatief, maar dat is het niet. Zonder verandering, ook wel 
vergankelijkheid genoemd, is groei en ontwikkeling niet mogelijk. Kinderen blijven dan 
altijd een baby, een zware periode in ons leven gaat niet voorbij en we blijven altijd 
leven. Daar moeten we toch niet aan denken? Worden we ons echt bewust van 
verandering, dan gaan we ervan houden. Dat maakt ons leven een stuk zonniger 
bijvoorbeeld: ziekte is vervelend, maar is (meestal) van voorbijgaande aard, een 
ontwikkelingsachterstand wordt ingehaald en een gemiste kans blijkt in je voordeel te 
werken.  

Ik wens u een gezellige en positieve zomervakantie toe. 

 

Nancy de Graaff  

 

 
 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2020/07/39912-jaarrekening-2019-definitief-incl-controleverklaring.pdf

