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Nieuwsbrief  
 
12 november 2020 
 
 
 

 
Studiedag 18 november 
Op woensdag 18 november is er een studiedag. De leerkrachten verdiepen zich verder in 
het onderwerp “Vraag het de kinderen” uit de Jenaplanopleiding. Deze dag zijn alle 
kinderen vrij. De peuteropvang bij de Hamsters is wel gewoon geopend.  
 

 
Sinterklaas   
Zaterdag 14 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland. 
Vanaf maandag 16 november zullen de kinderen werken over 
Sinterklaas en zijn roetveegpieten. Er vindt dan een opening plaats 
en de kinderen horen wat Sinterklaas meemaakt bij ons op school. 
Houd vooral de schoolsite in de gaten. Daar worden regelmatig 
foto’s geplaatst van wat de kinderen meemaken.  
 
 

Schoolfruit 

Waarom schoolfruit? Het belang van gezonde voeding is de drijfveer van 
EU-Schoolfruit, de organisatie achter dit gezonde initiatief. Immers, 
leerlingen die gezond eten: kunnen zich beter concentreren, zijn minder 
snel ziek en zitten lekkerder in hun vel. Zo genieten we ook op De Hoeve 
weer wekelijks van het EU-schoolfruit! Voor elk kind zijn er 3 stuks fruit 
per week die de kinderen in de groep verdelen.  
 
Opening van het gebouw 
Wat een feestelijke dag was het op 11 november! We vierden met elkaar de opening van 
ons mooie vernieuwde gebouw. De wethouder Nadya Aboyaakoub mocht samen met de 
kinderen het lint doorknippen en verklaarde het gebouw officieel voor geopend.  

Na de opening was er champagne en taart voor de hele school!  

We ontdekten ook hoekjes in het gebouw die we nog niet kenden tijdens de uitgezette 
speurtocht; uw kind weet vast welk woord er met de letters gevonden is?! 

Op dehoeveschool.nl staan heel veel foto’s van deze feestelijke ochtend. 

  

https://schoolfruit.nl/
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/renovatie-schoolgebouw
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Oudergesprekken 
Afgelopen week hebben de eerste oudergesprekken over de voortgang van uw kind 
plaatsgevonden voor de ouders van kinderen uit groep 5 en 7. Fijn dat we elkaar hebben 
kunnen spreken over de ontwikkeling van uw kind via Teams! Schroom niet om uw 
vragen, opmerkingen en ideeën te delen met de stamgroepleider van uw kind of met de 
school. Dat kan per e-mail via onderbouw@dehoeveschool.nl, 
middenbouw@dehoeveschool.nl en bovenbouw@dehoeveschool.nl of neem telefonisch 
contact met ons op via 033-2536093 en laat een terugbelverzoek achter. 

Adviesgesprekken groep 8 
Voor groep 8 staan de adviesgesprekken voor het Voorgezet Onderwijs gepland op 
dinsdag 8 december 2020. Het bovenbouwteam wil deze gesprekken met de ouders in 
school laten plaatsvinden. In de week voorafgaand aan het adviesgesprek ontvangt uw 
zoon of dochter het rapfolio mee naar huis. Voorin de map vindt u dan een 
informatiebrief. Wij vragen u deze informatie goed door te nemen. 
 

 
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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