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Nieuwsbrief  
 

20 november 2020 
 

 

Vervanging van Nancy de Graaff 
Naar aanleiding van de afwezigheid wegens langdurige ziekte van onze directeur Nancy de 
Graaff, is het bestuur samen met het managementteam op zoek gegaan naar een interim-
directeur, die de taken van onze directeur zal gaan waarnemen. We zijn blij u te kunnen 
vertellen dat Philippe de Kort als interim-directeur bereid is om samen met het bestuur en 
het team leiding te geven aan ons kindcentrum.  
Philippe de Kort zal in de week van 23 november zijn werkzaamheden starten. Wij wensen 
hem veel werkplezier toe! In een volgende nieuwsbrief zal hij zichzelf aan u voorstellen. 
 

Van de Ouderraad 
Namens alle ouders en kinderen is deze week een mooi boeket bloemen verstuurd aan 
Nancy.  
 

Oudergesprekken over het rapfolio 

Deze week hebben de kinderen uit groep 2, 4 en 6 hun rapfolio mee naar huis gekregen. 
De oudergesprekken over het rapfolio van uw kind vinden plaats op dinsdag 24 november. 
Voorin de map zit een brief met het aangegeven tijdstip waarop het gesprek (via Teams) 
gevoerd wordt.  

De ouders van kinderen uit groep 2 zijn uitgenodigd per mail. In deze mail vindt u een link 
waarmee u deel kunt nemen aan het Teams-gesprek. Mocht u deze mail niet hebben 
ontvangen, wilt u dan een berichtje sturen naar onderbouw@dehoeveschool.nl?  

De ouders van de kinderen uit groep 4 en 6 worden uitgenodigd via het MOO.nl account 
van het kind.  

Via de bouwmail, onderbouw@dehoeveschool.nl, middenbouw@dehoeveschool.nl en 
bovenbouw@dehoeveschool.nl kunt u al uw vragen stellen of neem telefonisch contact met 
ons op via 033-2536093 en laat een terugbelverzoek achter. 

Sinterklaas 
Tijdens de weekopening van maandag 16 november hebben de 
kinderen gehoord dat er een probleem is in het pietenhuis. Via 
een brief kregen de kinderen de vraag of een Piet in het 
gebouw van De Hoeve mag komen slapen. Vanwege Corona 
kunnen namelijk niet alle Pieten in het Pietenhuis slapen. Er is 
te weinig ruimte voor de anderhalve meter afstand.  
Er komt dus een Piet op school slapen. Hiervoor gaan de 
kinderen van de onder- en middenbouw een slaapkamer 
maken op het podium. Elke groep zal zorgen voor aankleding 
van de slaapkamer. Hoe zal dit verder gaan?  
Volg het verhaal op de speciale pagina over Sinterklaas! 
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Peuteropvang de Hamsters  

Om de rust voor de Hamsters te bewaren tijdens het brengmoment maken 
wij een uitzondering op de regel “geen ouders op het schoolplein”. We 
merken dat voor deze jonge kinderen het afscheid op afstand moeilijk is en 
dat dit voor onveilige situaties zorgt. Vanaf maandag 23 november kunnen 
de ouders van de kinderen uit de Hamstergroep, via het bovenbouwhek het 
plein oplopen. U loopt dan langs het raam van de Hamstergroep. Voor de 
muur kunt u afscheid nemen van uw kind en zal een groepleidster uw kind 
opvangen. Na het afscheid kunt u via dezelfde weg weer terug om het plein 
te verlaten. Houd hierbij rekening met de anderhalve meter afstand tussen 
volwassenen.  

Wanneer u ook uw zoon of dochter van de onderbouw naar school komt brengen, willen wij 
u vragen om hem/haar bij het gebruikelijke punt af te zetten, zodat uw kind zelf over het 
onderbouwplein naar binnen kan lopen.  
 
Studiedag 
Gisteren heeft het team een heel inspirerende studiedag gehad over Jenaplan. We zijn 
bezig geweest met het onderwerp: ‘Vraag het de kinderen’. 
‘Vraag het de kinderen’ nodigt de leerkracht uit om de kinderen zoveel mogelijk te 
betrekken bij alledaagse situaties. Samen met de kinderen gaat de leerkracht op zoek naar 
antwoorden, naar mogelijkheden en naar oplossingen. Door op deze manier aan de slag te 
zijn, wordt het zelfstandig werken gestimuleerd. Door alledaagse dingen 
serieus te nemen en kinderen hierbij voortdurend te betrekken, denken kinderen na en 
voelen zij zich medeverantwoordelijk. Door kinderen mee te laten denken aan verschillende 
oplossingen wordt het zelfstandig werken gestimuleerd, zodat de leerkracht meer tijd heeft 
voor gerichte instructies (leergesprek) of een kindgesprek.  

Toestemming beeldmateriaal 
Alle ouders hebben eenmalig toestemming gegeven voor het delen 
van de foto’s en video’s van hun zoon en/of dochter. Volgens de 
“AVG” die over de privacy gaat, moeten we namelijk bij het 
publiceren van de foto’s rekening houden met deze toestemming. 
U kunt uw toestemming altijd wijzigen. Dat kan via deze link.  

Schoolgids 
De Hoeve is verplicht voor de aanvang van elk schooljaar een schoolgids uit te brengen. In 
de schoolgids staat alle belangrijke informatie over de school van uw kind. Het is belangrijk 
dat u van deze informatie op de hoogte bent, omdat de schoolgids wordt gezien als 
beleidsdocument van de school, maar ook om u te informeren over de planning en 
activiteiten gedurende het hele schooljaar. De schoolgids voor 2020-2021 vindt u digitaal 
op onze website. 

 
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/schoolgids/privacy/toestemmingsformulier-fotos-en-videos
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids
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