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Nieuwsbrief  
 

10 december 2020 

 
 

Personeel 
Yvette van Keulen, juf van de Wasberengroep, gaat na de voorjaarsvakantie met 
zwangerschapsverlof. Bernadette van Elk en Martine Overweg zullen tot aan de 
zomervakantie haar taken in de Wasberengroep overnemen. Dit betekent voor de 
Uilengroep een verandering van leerkracht. Martine zal op 17 december a.s. afscheid 
nemen van de kinderen in de groep. We kunnen u vertellen dat Femke Groosjohan na de 
kerstvakantie vier dagen gaat werken. Op dinsdag zal Valou Companjen werkzaam zijn bij 
de Uilen.  

We wensen de collega’s een fijne werkplek toe! 
 

Kinderparlement 
Op 9 december is het kinderparlement weer bij elkaar gekomen. De kinderen nemen op 
zo’n moment de ideeëndoos van de klas mee, zodat de wensen van hun groep besproken 
kunnen worden. Het kinderparlement is een afvaardiging van alle groepen en zij voeren 
discussies over allerlei onderwerpen, die via de ideeëndoos naar voren komen. Zo zijn er 
wensen over de voetbalkooi of over hoe het gaat met eten en drinken in de groep. Een 
notulist houdt alles bij en zorgt dat er notulen worden gemaakt. Deze notulen worden in 
alle stamgroepen besproken.  

 

Dit schooljaar is er gekozen voor het goede doel ‘Kika’. Het kinderparlement heeft besloten 
om het doel van vorig jaar te houden omdat er toen maar weinig geld is opgehaald.  
Dit jaar hopen we dat de speelgoedbeurs wel door kan gaan, zodat we weer veel geld bij 
elkaar kunnen verzamelen voor dit mooie doel! 

 

 
 



Pagina 2 van 2 

Kerstproject: laat je lichtje schijnen!  
Woensdag 9 december hebben de kinderen in heterogene 
groepen, waarbij de oudsten de jongsten helpen, een mooi 
kerstlichtje geknutseld. De lichtjes krijgen de kinderen op 
donderdag 17 december mee naar huis en dan kunnen zij 
hem aan iemand geven die “een lichtpuntje” nodig heeft. 

Nog even een herinnering:  

• Vandaag (donderdag 10 december) krijgt ieder kind 
een kerstbal mee naar huis. Op deze kerstbal staat 
een ingrediënt voor het kerstontbijt. Het is de bedoeling dat het kind dit lekkers op 
woensdag 16 december mee naar school neemt.  
Graag het product voorverpakt laten, i.v.m. de corona-maatregelen. 

• Donderdag 17 december starten de kinderen met een kerstontbijt en vindt een 
kerstviering plaats.  
De kinderen hebben voor het ontbijt een bord, beker en bestek nodig.  
Graag op woensdag 16 december meegeven in een plastic tas en alles graag 
voorzien van naam.  

Stagiaire in de middenbouw    
Mijn naam is Sara Middelbos en ik loop dit jaar stage op De Hoeve 
bij de Bevers. Ik zit in mijn eerste jaar van de opleiding 
onderwijsassistent. Dit eerste halfjaar ben ik er op de donderdag 
en vanaf februari ben ik er op de donderdag en vrijdag. Ik geniet 
van de tijd dat ik stage loop bij de Bevers en ik kijk uit naar de rest 
van mijn stagejaar op De Hoeve! 
  

 

Vragen? 
Neem voor vragen gerust contact op met de leerkracht van uw kind 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     
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