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Schoolfotograaf 

De fotograaf is op maandag 28 september 2020 vanaf 8.30 uur aanwezig om foto’s te 

maken van de kinderen en hun groep. De pasfoto’s worden ook gebruikt voor het rapfolio 
‘Dit ben ik’. 

De fotograaf vraagt of kinderen kleurige kleding aan willen doen. 

Tussen de middag is er gelegenheid om een foto te maken met jongere broertjes en/of 
zusjes van thuis. Hiervoor kunt u zich aanmelden: klik hier. Het is de bedoeling dat één 

ouder naar school komt. 

Studiedag 

Woensdag 7 oktober is de eerste studiedag voor het team dit schooljaar. Op studiedagen 

zijn alle kinderen vrij. De BSO van Kinderopvang Jabadabadoe is deze woensdagen de 

gehele dag geopend. Het team wordt deze dagen geschoold over Jenaplan. We leren over 

de drie bouwstenen van het Jenaplanconcept en over het onderwerp ‘Vraag het de 

kinderen’. 

 

Project in de onderbouw 
In de onderbouw werken wij aan het project ‘Herfst’. De kinderen 

zijn op pad geweest voor een echte herfstwandeling. Op de 

schoolsite kunt u meegenieten van wat de kinderen doen tijdens 

dit project en wat zij hiervan leren.  

Van de middenbouw 

De kinderen in de middenbouw zijn deze weken bezig over het 
project van de Romeinen. Ze leren van alles over wie de 

Romeinen waren, over het Romeinse rijk en over de Romeinse 
bouwwerken.  

 
Vandaag hebben de kinderen uit de middenbouw die dat leuk vonden schaakles gehad. De 

kinderen hebben de regels van het schaakspel geleerd en zijn daar met elkaar mee gaan 
oefenen. Wie weet speelt u binnenkort een spelletje schaak met uw kind. 

 

  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schoolfotograaf
https://www.dehoeveschool.nl/kinderen/de-onderbouw
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Van de bovenbouw  

De bovenbouw werkt over de Gouden Eeuw. In deze tijd 
speelden de ontdekkingsreizigers een belangrijke rol en 

ook kunst was erg belangrijk in die tijd. Kent u de 
schilders uit de Gouden Eeuw? De bovenbouwers zullen 

hier alles over te weten komen. 

 

Rapfolio’s 

Wilt u de kinderen hun rapfolio weer meegeven van thuis? Dan kunnen de kinderen de 

map weer vullen op school. Zijn kinderen naar een andere bouw gegaan, dan mag uw 

kind de map thuis bewaren. Zij krijgen nu een midden- of bovenbouwmap. 

 

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje naar 

info@dehoeveschool.nl. 

Hartelijke groet, 

Het team van de Hoeve 

 

 

   

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/midweekviering  

mailto:info@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/midweekviering

