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Schoolbeginfeest 
Na een geweldig openingsfeest zijn we maandag weer fris gestart. We kijken terug op een 
zeer geslaagd feest. Via deze weg willen wij alle ouders bedanken voor hun hulp en inzet 
tijdens de diverse activiteiten. Zonder uw hulp was dit feest niet mogelijk geweest.  
Heel erg bedankt namens alle kinderen en medewerkers van De Hoeve! 

Personeel 
Deze week is Valou Companjen gestart als vaste invalkracht. Zij werkt op dinsdag en 
donderdag. Als er geen invaller nodig is, zal ze kinderen in de groepen ondersteunen.  
Welkom Valou! 

Jenaplanavond voor nieuwe onderbouwouders 
Op dinsdag 29 september vindt de Jenaplanavond plaats. Op deze avond krijgt u als 
nieuwe ouder, met behulp van een PowerPointpresentatie, een beeld van hetgeen uw kind 
gedurende een dag op school meemaakt. Wij vertellen u wat Jenaplan voor uw kind en 
voor ons betekent. Daarbij geven we u die avond algemene informatie, zodat duidelijk 
wordt wat u het komend schooljaar kunt verwachten. Alle nieuwe ouders krijgen hiervoor 
een uitnodiging. Het is wel van belang dat u zich aanmeldt. Dit kan via deze link. 

Jenaplanavond 
De Jenaplanavond is een avond waarbij de kinderen centraal staan. Kinderen vertellen 
zelf wat zij allemaal doen op school en kunnen hierbij allerlei materialen laten zien. U als 
ouders krijgt hierdoor een beeld van de werkwijze binnen de school en bouw van uw kind. 

Door de geldende RIVM-maatregelen kunnen wij deze avond niet op de oorspronkelijke 
manier door laten gaan. Het is niet mogelijk om met alle ouders en kinderen tegelijk in 
het gebouw te zijn. 

 

  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/oudergesprekken/jenaplanavond/jenaplan-informatieavond-onderbouw
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Toch willen wij deze avond niet zomaar voorbij laten gaan. Er is deze week een film 
gemaakt, waarin de kinderen u vertellen hoe er gewerkt wordt op school. Hierdoor krijgt 
u een duidelijk beeld hoe een dag verloopt in de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 
Wat doen de kinderen zoal op een dag? Hoe starten wij in de stamgroep, hoe gaat het in 
de jaargroep en wat doen wij nu eigenlijk tijdens een werktijd?  

De link naar de film wordt op dinsdag 29 september verstuurd en vindt u in uw mailbox. 
Zo kunt u de film samen met uw zoon of dochter thuis bekijken. Zij kunnen u vast nog 
veel meer vertellen! 

Algemene ledenvergadering OR en MR 
Op maandag 21 september om 20.00 uur zullen de Ouderraad (OR) en de 
Medezeggenschapsraad (MR) tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering het 
jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 presenteren.  

Ook nemen we afscheid van een aantal trouwe leden en verwelkomen we nieuwe leden.  

Een extra oproep willen we nog doen voor de open vacature voor penningmeester bij de 
Ouderraad. Wie wil ons komen versterken? 

De vergadering wordt in de theaterzaal in het gebouw van De Hoeve gehouden.  
We hanteren de richtlijnen van het RIVM. Er geldt een maximum aantal aanwezigen van 
30 personen. Reserveer uw plek via ouderraad@dehoeveschool.nl of probeer het op de 
avond zelf, maar vol is vol.  

Graag zien we u aanstaande maandag! 

Ouderhulp gevraagd 
Luizenouders  
De Wasberen en Panda’s zijn dringend opzoek naar luizenouders. Deze ouders helpen 
mee om in de week na een vakantie de stamgroep te onderzoeken op de aanwezigheid 
van hoofdluis.  
 
Kookouders in de onderbouw  
In de onderbouw wordt er per seizoen gekookt. Per klas hebben 
wij hiervoor twee kookouders nodig die met de kinderen ‘s 
morgens boodschappen gaan doen en in de middag gaan koken. 
U krijgt een schema met daarop de vier kookmomenten.  
De kookmomenten vinden altijd plaats op een dinsdag. Wie zou 
ons hierbij willen helpen?  
U kunt zich opgeven bij de stamgroepleerkracht van uw kind of 
via de mail: onderbouw@dehoeveschool.nl. 
 
Kookouders in de midden- en bovenbouw 
Volgende week gaat het koken van start. De middenbouw start, 
die week erna is de bovenbouw aan de beurt. Zo koken de 
kinderen in een klein groepje om de week een gezond recept.  
Een hulpouder gaat samen met het groepje kinderen 
boodschappen doen, koken en uiteindelijk proeven met de 
andere klasgenoten. Als de keuken er weer netjes uitziet, gaan 
de kinderen weer terug naar de stamgroep.  
Wie wil ons hierbij helpen?  
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jaarverslag-OR-en-MR-2019-2020.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2020/09/Jaarverslag-OR-en-MR-2019-2020.pdf
mailto:ouderraad@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/hoofdluis
mailto:middenbouw@dehoeveschool.nl
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De groepen koken op de volgende momenten: 
• Pinguïns: donderdagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 
• Vlinders: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
• Dolfijnen: maandagmiddag van 13.30 – 15.30 uur 
• Bevers: vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
• Egels: maandagochtend van 10.00 – 12.00 uur 
• Uilen: dinsdagochtend van 10.00 – 12.00 uur  

U kunt zich opgeven bij de stamgroepleerkracht van uw kind of via de mail: 
middenbouw@dehoeveschool.nl of bovenbouw@dehoeveschool.nl.   
 
Leesouders in de middenbouw 
Alle lessen zijn weer opgestart. Nu is het belangrijk dat de kinderen in de middenbouw 
veel leeskilometers maken. Sommige kinderen hebben hierbij wat extra ondersteuning 
nodig. Hiervoor zoeken we lees (groot)ouders. Wilt u ons hierbij helpen? De dag en de tijd 
kunt u overleggen met de stamgroepleerkracht. Opgeven kan via de mail: 
middenbouw@dehoeveschool.nl. 

Tevredenheidsonderzoeken 
Binnenkort vragen we de kinderen in de bovenbouw weer een korte online vragenlijst in 
te vullen voor het leerlingtevredenheidsonderzoek. Kinderen kunnen aangeven hoe 
(on)tevreden zij zijn met (onder andere) het onderwijs, de sociale veiligheid en 
voorzieningen. Met dit jaarlijkse onderzoek willen we een goed beeld krijgen van wat de 
leerlingen vinden van onze school. De uitkomsten gebruiken we om ons kindcentrum nog 
verder te verbeteren.  

Typetopia  
De kinderen van de Hoeve werken op school met computers. Het is belangrijk dat 
kinderen op de juiste wijze blind leren typen. De kinderen typen dan sneller en zijn in 
staat om bijvoorbeeld een werkstuk op de computer te maken. Het kost te veel tijd om dit 
alleen op school te doen. Immers, het leren van blind typen is een individueel leerproces. 

Kinderen van groep 5 tot en met 8 kunnen thuis de online typcursus van TypeTopia 
volgen. Deze typecursus kan thuis op elke computer met een internetaansluiting gevolgd 
worden.  

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief stuurt u dan een berichtje naar 
info@dehoeveschool.nl. 

Hartelijke groet, 

Het team van de Hoeve 
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