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Techniekproject bovenbouw 
Veel ouders en kinderen zullen wel gedacht hebben: 
”Een project over kernreacties?, dat is wel heftig!”. 
Geen paniek, de bovenbouw is namelijk bezig met 
kettingreacties. We hadden het niet goed in de 
nieuwsbrief gemeld. Wel leuk om te zien dat zo’n 
foutieve opmerking heel wat leuke (ketting-)reacties 
oplevert. Bedankt allemaal voor jullie tips! 

 
Halen en brengen van en naar school 
Graag maken wij u er nogmaals op attent dat om de veiligheid van alle kinderen, ouders 
en medewerkers van de school zo goed mogelijk te waarborgen, het erg belangrijk is om 
ons allemaal aan de RIVM-afspraken te houden bij het halen en brengen van de kinderen. 
Doe dit zoveel mogelijk alleen, houd afstand van elkaar bij het hek en op het plein. We 
zien te vaak ouders te dicht op elkaar staan of met het hele gezin naar school komen. 
Alleen samen krijgen we Covid-19 eronder! 
 
Brief groep 8 
Deze week is de brief over de VO-procedure aan de kinderen van groep acht 
meegegeven. Hierin vindt u alle afspraken met betrekking tot de stappen richting het 
voortgezet onderwijs.  
Op de website www.vanbasisnaarbrug.nl treft u alle informatie over de open dagen in 
onze regio. 
In de VO-gids die ook in de envelop zit, staat veel informatie over voortgezet onderwijs 
scholen in onze regio. Mocht u aanvullende informatie nodig hebben, neemt u dan contact 
op met de stamgroepleider van uw kind of mailt u naar bovenbouw@dehoeveschool.nl. 
 
Tussenschoolse opvang (TSO)   
Voor de tussenschoolse opvang zijn wij opzoek naar 
enthousiaste ouders of grootouders. Ouders of 
grootouders begeleiden de kinderen tijdens het eten van 
een broodje en gaan met de kinderen buitenspelen. De 
opvang is van 12.00 uur tot en met 13.30 uur. Vindt u 
het leuk om met kinderen om te gaan en wilt u kinderen 
begeleiden in een middagmoment, geeft u zich dan op 
via kinderopvang@jabadabadoe.info of bel met 
Jabadabadoe 033-2007020 of via school.  

  

TSO - maart 2020  
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Rondje Hoeve Herfst 

Vandaag is de eerste schoolkrant van dit schooljaar 
meegegeven naar huis. De kinderen hebben hard 
gewerkt aan mooie verhalen uit de diverse 
stamgroepen waarin ze vertellen over de stamgroep, 
de activiteiten en de projecten. De redactie van 
Rondje Hoeve heeft dit samengebracht en er weer een 
super leuke krant van gemaakt. We zijn trots op het 
resultaat. Wij wensen u veel leesplezier! 

Jenaplan groepsbezoek 

Afgelopen week hebben we in diverse groepen bezoek gehad van Jenaplan organisatie  
‘t Kan. Het team is de komende drie jaar bezig zich op studiedagen te verdiepen in de 
kracht van Jenaplan. Daar horen ook groepsbezoeken bij. De stamgroepleiders zijn 
enthousiast bezig om de theorie en de praktijk met elkaar te verbinden. Dat levert 
waardevolle momenten en gesprekken met de kinderen op. We zullen u via de nieuwsbrief 
regelmatig op de hoogte houden.   

 

 

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 

 

 
Project spiegels en magneten in de onderbouw    
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