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Nieuwsbrief  
 

26 november 2020 

 

Beste ouders en verzorgers, 
  
Uw kind boft maar met deze fijne school! 
  
Zoals u vorige week heeft gehoord, mag ik sinds afgelopen maandag ook 
onderdeel uitmaken van De Hoeve. Tot de Kerstvakantie zal ik 2 dagen per week op school 
zijn en vanaf januari werk ik 3 dagen per week.  
  
Met het team heb ik al kennisgemaakt. Wat een enthousiaste leerkrachten heeft deze 
school! Ook de medezeggenschapsraad en het bestuur heb ik al ontmoet.  
  
Binnenkort zal ik alle klassen langsgaan om mijzelf voor te stellen aan de kinderen. Het is 
jammer dat ik u, de ouders, nog niet kan ontmoeten! Vanwege de coronacrisis is dit nu 
eventjes lastig. Maar ik kijk uit naar een fijne samenwerking met iedereen op De Hoeve. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Philippe de Kort 
Interim directeur 
 
 

TSO-medewerkers gezocht 
Kinderopvang Jabadabadoe verzorgt van 12.00-
13.30 uur de tussenschoolse opvang (TSO) op 
De Hoeve met een team van vaste 
overblijfmedewerkers. Voor het gezellige 
overblijfteam is er ruimte vrij gekomen voor 3 
nieuwe medewerkers.  

Ervaring leert dat kinderen graag overblijven als 
daar zorg aan wordt besteed. Voldoende 
speelmateriaal en genoeg aanwezige vriendjes of 
vriendinnetjes maken het verschil. Overblijven is 
tenslotte vrije tijd van de kinderen.  

Als overblijfmedewerker let u erop dat er een 
goed evenwicht is tussen eten en spelen. 
Daarnaast zorgt u ervoor dat de sfeer en de 
gewoontes tijdens het overblijven aansluiten bij 
de identiteit van De Hoeve. U wordt daarin 
begeleid door professionals. 

Deze baan is op vrijwillige basis waarbij een passende vergoeding 
hoort. Heeft u zelf kinderen op de Hoeve, dan mogen zij gratis mee. 

Denkt u: “Dit is niets voor mij, maar ik weet wel iemand!”, alle tips 
zijn welkom!  
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Sinterklaas 
Tijdens de weekopening van 16 november hebben de 
kinderen te horen gekregen dat er een Piet bij ons op school 
zou komen slapen. En dit is gebeurd!  

Zijn slaapplek is al helemaal ingericht. 

Op maandag hebben de kinderen kunnen zien dat de Piet is 
geweest. Hij heeft zijn ontbijt laten staan en het bed was 
niet opgemaakt. Ook heeft hij een brief achter gelaten. Daar 
stond in dat hij door het licht van de lantaarnpaal niet zo 
goed kon slapen. Het was te licht.  
Hoe gaan de kinderen dit probleem voor hem oplossen? 
Volg het verhaal op de speciale pagina over Sinterklaas! 

Op donderdag 3 december komen Sinterklaas en Piet bij ons op school. De gezamenlijke 
opwachting bij het onderbouwhek is er dit jaar niet bij. Maar dat hoeft ook niet, want 
Sinterklaas en Piet zijn ’s morgens al binnen. Zij hebben namelijk samen op school 
geslapen in de ingerichte slaapkamer.  

Voor eten en drinken tijdens de ochtendpauze wordt gezorgd. 

We maken er een gezellig Sinterklaasfeest van! 
 
Oudergesprekken 
Dinsdag 24 november hebben er weer mooie gesprekken via Teams plaatsgevonden.  
Wij vingen het fijn dat we op deze manier contact met u kunnen hebben. Als het niet lukte 
om de verbinding te maken, werd de telefoon gepakt en kon het gesprek toch gewoon 
worden gevoerd.  

Het kan zijn dat u na het gesprek toch nog vragen hebt, of u bent een vraag vergeten. 
Neem dan gerust nog even contact op met de leerkracht per mail via 
onderbouw@dehoeveschool.nl, middenbouw@dehoeveschool.nl of 
bovenbouw@dehoeveschool.nl. Of telefonisch via 033-2536093, en laat eventueel een 
terugbelverzoek achter.  

 

 
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     

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de filmpjes van kettingreacties uit de bovenbouw. 
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