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Personeel 

Met veel plezier mogen wij vertellen dat juf Yvette en haar man Wouter in blijde 
verwachting zijn van hun tweede kindje. De baby wordt begin april verwacht. Na de 
voorjaarsvakantie van dit schooljaar zal een andere leerkracht haar taken in de 
Wasberengroep overnemen. We wensen Yvette en haar man een mooie 
zwangerschapsperiode toe!  

Jenaplanavond  
Voor de nieuwe ouders van ons kindcentrum ging 
de Jenaplanavond dinsdag  
29 september jl. wel door in het gebouw van De 
Hoeve. Het was een gezellige geslaagde avond, 
waarin ouders gerichte vragen konden stellen en 
ook meer inzicht hebben gekregen in het dagritme 
van de onderbouw. 

Daarnaast hebben wij alle ouders een link naar de film gestuurd die u samen met uw kind 
heeft kunnen bekijken. Wat hebben wij hierover leuke reacties gekregen!  

Covid-19 
Helaas hebben wij afgelopen maandag, via de persconferentie, gehoord dat het COVID-
virus nog steeds actief is. Als kindcentrum houden wij rekening met de RIVM-maatregelen 
en blijven de gemaakte afspraken staan. In het gebouw wast iedereen regelmatig zijn 
handen en wordt de ander halve meter in acht genomen. We zien dat het erg druk is bij de 
hekken, tijdens de ophaalmomenten. Wij willen u vragen om de anderhalve meter ook te 
waarborgen buiten de schoolhekken. 

Bij het afscheid- en ophaalmoment lopen de kinderen zelfstandig naar binnen. De onder- 
en bovenbouw ouders blijven buiten het hek. De middenbouw ouders mogen op het 
middenbouwplein komen.  

In de school is een nieuw ventilatiesysteem geïnstalleerd dat aan de eisen van het RIVM 
voldoet.  

Op afspraak kunt u als ouder gewoon naar binnen. Mocht u dit toch niet als prettig ervaren, 
dan kan het gesprek ook digitaal, via Microsoft Teams, plaatsvinden. Telefonisch is ook een 
optie. Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen bij vragen over uw zoon of dochter.  
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Kinderparlement 
Op woensdag 30 september is het kinderparlement voor het 
eerst bij elkaar gekomen. Het kinderparlement is een 
afvaardiging van de verschillende stamgroepen. Zij 
bespreken verschillende veranderingspunten of acties die 
kinderen zelf aandragen, die ze verzamelen in de 
ideeëndozen. Ook heeft het kinderparlement een presentie 
voor de leerkrachten bedacht, die wordt uitgedeeld op 
maandag 5 oktober; de dag van de leraar!   

 

Het kinderparlement bestaat uit: (van links naar rechts)  

Maud, Rosa, Aiden, Florian 
Fiep, Eloïse, Fien, Maks, Julia 

Marit, Dorisa, Judi, Lieve en Guus  
 

Vragen 

Mocht u vragen hebben over uw kind, dan kunt u contact opnemen via de bouwmail. 
onderbouw@dehoeveschool.nl middenbouw@dehoeveschool.nl 
bovenbouw@dehoeveschool.nl of via 033-2536093. Dan neemt de leerkracht contact met u 
op.  

 

 

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 
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