
Pagina 1 van 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 juli 2020 

De grote trek 
Jaarlijks vindt rond de Serengeti in Oost-Afrika de ‘grote dierentrek ‘plaats. Miljoenen dieren gaan tegelijkertijd 
op zoek naar groene weides en bescherming. Ze ontvluchten de droogte en trekken in een lange karavaan naar 
een betere plek.  

Twee weken geleden was er ook een ‘grote dierentrek’ in Hoevelaken. Tientallen Egels, Bevers, Vossen, 
Pinguïns, Tijgers en Panda’s trokken dwars door het dorp op zoek naar een beter heenkomen. In de lucht 
werden ze geflankeerd door Flamingo’s, Vlinders en Uilen en zelfs de Dolfijnen zwommen mee. Vorig jaar had 
deze kudde zich afgesplitst van de groep.  Nu keerden ze weer terug bij de Wasberen, Lieveheersbeestjes, 
Kikkers en Woelmuizen om een eenheid te vormen. De kleinere dieren besloten vorig jaar namelijk niet te 
migreren en dat is op wat natte voeten na heel goed gegaan.  

De dieren troffen een prachtig nieuw onderkomen aan, waar veel meer ruimte en licht is. Met in het midden de 
centrale hal als ontmoetingsplek. Afgelopen dinsdag hebben de oudsten hier met een afscheidsritueel de groep 
verlaten, ze hebben een prachtige musical opgevoerd. Na acht jaar is het voor hen tijd om op eigen poten te 
staan.  

Na de vakantie komen er weer nieuwe dieren bij de kudde, om dit gemis op te vullen. Er komen zelfs 2-4 jarige 
Hamsters bij, zij krijgen ook een mooie plek binnen de Hoeve-gemeenschap. 

Een jaar als geen ander 
De noodlocatie, verbouwing van De Hoeve, ziekte, verhuizing en corona, het was een jaar waarin het team en 
directie flink de handen uit de mouwen moesten steken. De kinderen van de middenbouw en bovenbouw 
begonnen dit schooljaar in de noodlocatie. Dit gebouw voelde direct goed aan. Alle groepen waren voor de 
vakantie ingericht en de kinderen waren snel gewend. Waar we niet aan konden wennen, was de ziekte van 
Rutger, maar wonder boven wonder, zette hij in december al weer zijn eerste stappen in het gebouw en loopt 
hij er nu weer fris bij.  

De verbouwing was in de zomervakantie al begonnen, er werd een tegenvaller in de constructie ontdekt en we 
liepen al snel een paar weken vertraging op. Waar de hoop was om dit in de winter 
en het voorjaar in te halen, speelde de langdurige regenval in februari ons parten. 
Juist in die periode moest het nieuwe dak erop, maar dat kon niet door de 
nattigheid en daardoor was er nog meer vertraging. De opleverdatum werd 
verschoven van begin mei naar eind juni.  
Het gebouw was nog niet helemaal in gereedheid tijdens de verhuizing, maar 
goed en veilig genoeg om les te geven. Het resultaat mag er echter 
zijn, het gebouw is prachtig geworden; licht  ruim en open, met 
een mooie gemeenschapsruimte in het midden. Alles vormt 
een eenheid, het voelt al snel heel vertrouwd aan. Helaas 
hebben nog weinigen van jullie het kunnen bewonderen, 
hopelijk lukt dit na de zomervakantie.  

  

Het bestuur…. 
blikt terug op afgelopen jaar  
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Aan het eind van vorig schooljaar is de Onderwijsinspectie langs geweest. Normaal komen ze elke vier jaar 
langs, maar voor de Hoeve was het alweer acht jaar geleden.  Op veel punten hebben we een dikke voldoende 
gekregen en blijkt De Hoeve een hele gezonde school, zie hier het rapport. De inspectie ziet ook een aantal 
verbeterpunten, met name op het bestuursmodel. Het bestuur is hiermee aan de slag en wordt daarin 
bijgestaan door twee externe adviseurs. Na de zomervakantie volgt meer over het resultaat hiervan. 
 
Wat dit schooljaar nog meer uitzonderlijk maakte was de impact van Corona. Ik ben echt trots, hoe het team, 
de directie, de kinderen en ook jullie als ouders, hiermee zijn omgegaan. Het is mooi om te zien, hoe we ons 
kunnen aanpassen als het echt moet, hoe flexibel we kunnen zijn en om gaan met verandering. En wat was het 
fijn toen de scholen weer open konden; de kinderen stonden te springen om weer naar school te kunnen.  
Er zal de komende maanden nog veel onzekerheid zijn door de Corona, maar we hebben in ieder geval geleerd 
dat we heel wat aan kunnen.  

Ik kan mij voorstellen dat we allemaal toe zijn aan een welverdiende vakantie.   

Geniet ervan! 

Hartelijke groeten, 
Namens het bestuur van De Hoeve 

 

Peter Meijer 

 

https://www.dehoeveschool.nl/de-school/inspectierapport

