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Personeel
Met veel plezier mogen wij vertellen dat Sharon (teamleider onderbouw) en haar man
Robin in blijde verwachting zijn van hun eerste kindje. De baby wordt halverwege juni
verwacht. Na de meivakantie van dit schooljaar zal Sharon met zwangerschapsverlof gaan
en zullen haar taken worden overgenomen. We wensen Sharon en haar man een mooie
zwangerschapsperiode toe!

Afsluiting project Sint
Sint en de Piet hebben ook dit jaar de weg naar de Hoeve kunnen vinden. Sint was zelfs op
school blijven slapen. Ze hadden hier gisteravond een feestje met de Pieten, vertelde hij.
Hij lag nog te snurken toen alle kinderen al in de grote zaal zaten. Hij werd wakker
gemaakt en was een beetje de weg kwijt. Toen de kinderen een liedje zongen, ging het al
stukken beter gelukkig! Die liedjes herkende hij wel een beetje, maar waren ook een
beetje anders, vond hij.
Na de viering zijn de Hamsters en de onderbouwgroepen bij Sinterklaas in de grote zaal op
visite geweest. Ze hebben vragen mogen stellen, verhalen verteld en kunstjes en dansjes
laten zien.
Ook de kinderen van de middenbouw zijn bij de Sint op bezoek geweest en hebben hun
kunsten vertoond en dansjes en toneelstukjes laten zien.
Wat een ontzettend mooie surprises zijn er gemaakt voor elkaar in de bovenbouw! Een
gedicht mocht natuurlijk niet ontbreken.
De dames van de feestcommissie zorgden voor het drinken en lekkers deze ochtend.
Op de site kunt u meegenieten van heel veel leuke foto’s!
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Kerstproject: laat je lichtje schijnen!
Vanaf 7 december start het Kerstproject.
Het thema van het project is “Laat je lichtje schijnen”.
In deze bijzondere tijd van het jaar is het heel belangrijk om extra aandacht aan elkaar te
schenken. Je zet iemand hierdoor even in het licht. In de stamgroepen gaan wij met elkaar
hierover in gesprek.
Tijdens het Kerstproject hebben we een paar aandachtspunten;
•

•

•

Op woensdag 9 december wordt er een lichtje geknutseld
in heterogene groepen.
De kinderen krijgen een elektrisch waxinelichtje van
school, maar hebben daarnaast een glazen potje nodig.
Wilt u uw kind uiterlijk op dinsdag 8 december een glazen
potje, voorzien van naam, meegeven?
Op 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 ingrediënt 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.

Wij kijken uit naar een sfeervol en gezellig Kerstproject met elkaar!

Stagiaire in de onderbouw
Mijn naam is Jolanda van Dasselaar, ik ben 21 jaar oud. Ik loop dit hele
schooljaar stage bij de Kikkers. Ik loop stage op maandag en dinsdag
en vanaf februari loop ik ook op woensdag stage. Ik zit momenteel in
mijn laatste jaar van de opleiding onderwijsassistente. Ik ga met veel
plezier naar De Hoeve toe en ik vind het leuk om de kinderen wat
nieuws te leren! Wellicht spreek ik u nog ondanks deze vervelende
Corona-tijd.

Naar school
We merken dat kinderen die tussen de middag thuis een broodje eten steeds eerder naar
school komen. De afspraak is dat kinderen vanaf 13.05 uur richting school mogen komen.
Om 13.20 uur gaat het hek open en mogen deze kinderen het plein op.
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Oudergesprekken
Dinsdag 8 december zijn de oudergesprekken voor groep 1, 3 en 8. Probeert u ruim voor
het gesprek al een keer in te loggen in MOO? Voorin het rapfolio van uw kind staan tips. De
ouders van groep 1 krijgen een link via de mail.
Ouders van groep 8 worden uitgenodigd voor een gesprek op school. Denkt u aan uw
mondkapje?
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

Pietengym in de middenbouw!
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