
 

Pagina 1 van 2 

Nieuwsbrief  
 

14 januari 2021 
 

 

 
Beste ouders en verzorgers, 

Hierbij ontvangt u nog een extra toelichting wat betreft het ophalen van de materialen 
op maandagmiddag 18 januari en dinsdagochtend 19 januari. 

Sommige leerkrachten hebben namelijk aangegeven dat het niet nodig is dat spullen 
worden opgehaald. Dat scheelt weer voor u!   

- Niet alle kinderen hoeven de materialen op te halen.  
Voor de volgende groepen ligt het materiaal klaar: groep 2, groep 3, groep 4, 
groep 6, groep 7 en groep 8. 

- De kinderen die op maandag en/of dinsdag in de opvanggroep zitten, krijgen 
hun werk op school uitgedeeld. 

Hierbij nogmaals de toelichting over de werkwijze van het ophalen van de materialen 
met het bijbehorende ophaalschema: 

Deze materialen kunnen per gezin opgehaald worden op maandag 18 januari en 
dinsdag 19 januari, volgens onderstaand schema. We hebben dit schema op 
achternaam gemaakt, zodat niet alle ouders tegelijkertijd op school komen, dus we 
vragen u zich hieraan te houden. Het is de bedoeling dat één ouder, zonder kinderen, 
de pakketjes ophaalt. U kunt via het middenbouwhek het plein oplopen en willen u 
vragen om via het bovenbouwhek het plein weer te verlaten. We gaan ervan uit dat u 
zelf de voorgeschreven 1,5 meter afstand in acht neemt.  

De pakketjes liggen per bouw verspreid. Het is niet de bedoeling dat u bij het ophalen 
van de materialen (inhoudelijke) vragen stelt. Voor al uw vragen stuurt u een e-mail 
naar: 

• onderbouw@dehoeveschool.nl 
• middenbouw@dehoeveschool.nl 
• bovenbouw@dehoeveschool.nl  
• Of telefonisch via 033-2536093, en laat een terugbelverzoek achter. 
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Maandag 18 januari 2021 
 

Achternaam letters Tijdzone  
A – Ba t/m Bl 13.30 t/m 13.45 
Bo t/m Bu 13.45 t/m 14.00 
C – D - E 14.00 t/m 14.15 
F – G – H  14.15 t/m 14.30 
J – K  14.30 t/m 14.45 
L – M – N  14.45 t/m 15.00 
O – P – R  15.00 t/m 15.15 
S – T – V 15.45 t/m 16.00 
W – Z  16.00 t/m 16.15 

 
Dinsdag 19 januari 2021 

 
Achternaam letters Tijdzone  
A – Ba t/m Bl 9.00 t/m 9.15  
Bo t/m Bu 9.15 t/m 9.30 
C – D - E 9.30 t/m 9.45 
F – G – H  9.45 t/m 10.00 
J – K  10.00 t/m 10.15 
L – M – N  10.15 t/m 10.30 
O – P – R  11.00 t/m 11.15 
S – T – V 11.15 t/m 11.30 
W – Z  11.30 t/m 11.45 

 

 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een berichtje 
naar info@dehoeveschool.nl.  

Namens het team, 

 

Philippe de Kort 

Interim directeur 
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