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Dag van de leraar 
Maandag 5 oktober was het ‘De dag van de leraar’. Op deze dag zijn alle leerkrachten in 
het zonnetje gezet door de kinderen van het kinderparlement. Zij kregen heerlijke 
chocolade met daarop de tekst: “Jij bent goud waard!”. Hier kunnen de leerkrachten lekker 
van genieten.  
 

    
 

Vervangingsbeleid 
Via deze link vindt u het actuele vervangingsbeleid van De Hoeve. Deze procedure gaat in 
werking op het moment dat een van de stamgroepleiders ziek is. Door de coronasituatie 
komt dit vaker voor dan gebruikelijk. We vragen u om dit vervangingsbeleid goed door te 
nemen, zodat u hiervan op de hoogte bent.  
 

Aanspreekpunt managementteam 
Sinds dit schooljaar werken wij met een managementteam in ons kindcentrum, of kortweg 
het MT. De directeur vormt samen met drie teamleiders het MT. Elke bouw heeft zijn eigen 
teamleider. Anne-Marie is teamleider van de bovenbouw, Rutger Smeenk van de 
middenbouw en Sharon Pouw van de onderbouw. Tijdens de afwezigheid van Nancy de 
Graaff worden de directietaken de komende tijd overgenomen door de drie teamleiders. 
Namens het MT is Anne-Marie Straatsma het aanspreekpunt.  
 

Covid-19 
Dinsdag 13 oktober jl. kregen wij, tijdens de persconferentie, te horen dat de maatregelen 
zijn aangescherpt. Gelukkig geldt dit nog niet voor het primair onderwijs. De RIVM-
maatregelen blijven wij in acht houden.  
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Ouders mogen op afspraak de school betreden. Het haal- en brengmoment blijft op 
afstand. Mocht u toch de leerkracht willen spreken, stuurt u dan een e-mail naar 
onderbouw@dehoeveschool.nl, middenbouw@dehoeveschool.nl en 
bovenbouw@dehoeveschool.nl of neem gerust telefonisch contact met ons op via  
033-2536093 en laat een terugbelverzoek achter.  
 

Bureau Halt in de bovenbouw  
Op donderdag 8 oktober en maandag 12 oktober, is er in de bovenbouw een voorlichting 
gegeven door Bureau Halt over ‘Online Veiligheid’. In de bovenbouw hebben kinderen 
steeds vaker een mobiele telefoon, wordt er gezocht op via allerlei zoekmachines, gechat 
en gebruiken ze steeds vaker sociale media. Maar hoe gebruik je dit op een veilige manier? 
Welke foto’s zet je wel op jouw Instagram en welke juist niet? Hoe ga je op een 
vriendelijke manier met elkaar om via Whatsapp? En wat doe je als het niet goed gaat? 

De kinderen krijgen een voorlichting van een gespecialiseerd team van Bureau Halt. Dit 
team is opgeleid om deze voorlichting te geven en heeft veel ervaring met onze 
leeftijdsgroep. 

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben ten aan zien van Online Veiligheid, 
neemt u dan contact op met de leerkracht of via bovenbouw@dehoeveschool.nl. 
 

Nieuws van de Sint en zijn Pieten 
Voor de zomervakantie heeft het team gesproken over het Sinterklaasfeest op school dat 
dit jaar op school gevierd wordt op donderdag 3 december a.s. Er komen dit schooljaar 
roetveegpieten met Sinterklaas mee op visite. Voor de viering zullen de kinderen de nieuwe 
sinterklaasliedjes aangeleerd krijgen, passend in de tijd van nu. We hopen op een fijne en 
gezellige dag! 

Gebiedsteam gemeente Nijkerk 
Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, ook voor een korte vraag of advies kunt u 
bij het gebiedsteam terecht. De contactpersoon van het Gebiedsteam geeft ook graag 
informatie over de sociale kaart en preventieve activiteiten in de gemeente Nijkerk. Het 
Gebiedsteam op school is een laagdrempelige, kortdurende en een kosteloze voorziening.  
Door kinderen, ouder(s) en leerkrachten te helpen en te ondersteunen, draagt het 
Gebiedsteam op een positieve manier bij aan de ontwikkeling en het verbeteren van het 
functioneren van de leerling op school en/of thuis.  

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, faalangst- en , 
weerbaarheidstraining voor kinderen, opvoedingsvragen van ouders, ondersteuning bij 
scheiding van ouders, (huiselijk) geweld, verwerken van verlies (rouw) en bij financiële 
vragen.  

U kunt bij vragen contact opnemen met het Gebiedsteam via telefoonnummer: 
14033 of aanmeldingen@gtnijkerk.nl.  

Onze contactpersoon bij de gemeente Nijkerk is Mariska Gouverneur (zie 
afbeelding). 
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Ziekmeldingen en andere afspraken i.v.m. afwezigheid 
De leerkracht heeft niet altijd tijd om voor schooltijd al de e-mails die via de bouwmail 
binnenkomen, te lezen.  

Wilt u korte meldingen zoals ziekte of andere afspraken in verband met de afwezigheid van 
uw kind(eren) doorgeven via 033-2536093? Het formulier invullen op de website kan ook. 
Deze berichten worden voor aanvang van de lessen gelezen en de afwezigheid wordt dan 
doorgegeven aan de betreffende teamleden en medewerkers van de TSO. 

 

 

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

 

Wij wensen u een fijne en gezonde herfstvakantie! 

 

Hartelijke groet, 

Het team van de Hoeve 

   

 
Wie weet ga jij ook op zoek naar de verschillende soorten paddenstoelen! 
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