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Nieuwsbrief  
 

21 januari 2021 
 

 

 

Verlenging van het thuisonderwijs en grote groep noodopvang 
Deze week werd duidelijk dat de basisscholen op 25 januari nog niet opengaan. Dit 
betekent dat we het thuisonderwijs in ieder geval tot 8 februari voortzetten. Natuurlijk is 
dit voor u als ouder en voor ons als team een grote teleurstelling.  

We merken dat wij regelmatig vragen krijgen over het thuisonderwijs en of wij dit kunnen 
uitbreiden. Daarnaast krijgen wij steeds meer aanvragen voor de noodopvang. De 
noodopvang wordt steeds voller, waardoor wij meer leerkrachten moeten indelen om alle 
leerlingen te kunnen opvangen. Vooral de maandag, dinsdag en donderdag zijn de groepen 
erg groot. Wanneer een leerkracht voor de noodopvang geplaatst wordt, kan hij/zij geen 
onderwijs geven aan de eigen stamgroep. Om het thuisonderwijs te kunnen verbeteren, 
willen wij u het volgende vragen. Wilt u kijken naar uw aanvraag bij de noodopvang? Op 
welke dagen heeft u de opvang echt nodig? Zou het toch mogelijk zijn om één of meerdere 
dagen uw kinderen zelf op te vangen? Hierdoor hopen wij dat het aantal kinderen bij de 
noodopvang zal verminderen, waardoor de leerkrachten zich meer kunnen richten op het 
thuisonderwijs.  

We houden vol en hopen snel alle kinderen weer op school te mogen ontvangen. 

Werken in MOO voor de onderbouw 
Thuis werken kinderen in de midden- en bovenbouw al via MOO. 
Vanaf maandag 25 januari kunnen de onderbouwkinderen dit ook. U 
ontvangt geen uitnodiging voor het gesprek meer via uw eigen e-
mailadres. Kinderen kunnen via MOO.nl inloggen en loggen in met 
hun eigen e-mailadres en wachtwoord.  

Het emailadres bestaat uit voornaam.achternaam@dehoeveschool.nl, 
bijvoorbeeld Hans.van.de.kamp@dehoeveschool.nl. Het wachtwoord 
is Welkom01. U kunt dit zelf wijzigen, als u dat wilt.  

Wanneer u bent ingelogd, klikt u op de tegel ‘Programma’. Daar kiest u ‘Alle programma’s’ 
en vindt u een link naar ‘Teams’. Op deze manier komt u terecht in de Teams-omgeving 
van uw kind. Zo kunnen wij makkelijker contact zoeken met de kinderen, en ook met 
groepjes kinderen tegelijk contact hebben. We hopen dat kinderen blij zijn om hun 
groepsgenootjes weer te ontmoeten!   

In de thuiswerkbrief van de onderbouw die maandag 25 januari verstuurd 
wordt, volgt een uitgebreid stappenplan hoe dit in zijn werk gaat, maar u 
kunt al wel vast een kijkje nemen in de MOO-omgeving van uw kind. 

 

  

https://v2.moo.nl/
mailto:Hans.van.de.kamp@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2020/10/MOO.nl-2.png
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Bedankt 

Afgelopen week werd het team verrast door enkele kinderen met een heerlijke fruitmand, 
een lekkere cake en een heel groot Spakenburgs hart. Wat super attent! We hebben 
genoten van al het lekkers. 

     

 

Studiedag 
De studiedag van woensdag 3 februari 2021 komt te vervallen. Dit betekent dat we op 
deze dag thuisonderwijs bieden aan de kinderen. De opvanggroep is dus deze dag ook 
open.  
 

Groep 8 
Deze week hebben we het bericht ontvangen dat de meeloopdagen voor groep 8 op de 
scholen voor voortgezet onderwijs zijn afgelast vanwege de lockdown. Dit betekent dat het 
voor de kinderen van groep 8 lastiger is om een keuze te maken voor de nieuwe school. Op 
de website www.vanbasisnaarbrug.nl en via de websites van de diverse voortgezet 
onderwijsscholen, kunt u aanvullende informatie vinden over het onderwijs.  

Tot op heden hebben wij nog niet gehoord dat de uiterste aanmelddatum wordt gewijzigd 
vanwege de lockdown. De planning blijft voorlopig zoals die beschreven is in het 
stappenplan voor groep 8. Mocht de aanmelddatum veranderen, zullen wij u zo spoedig 
mogelijk hierover informeren. 

Natuurlijk begrijpen wij dat u misschien vragen hebt of graag advies zou willen om een 
goede keuze te maken. Het is verstandig om naast uw eigen zoektocht op de diverse 
websites ook in uw vriendenkring of familie naar ervaringen te vragen over voortgezet 
onderwijsscholen. Mocht u aanvullende vragen hebben dan kunt u ook contact opnemen 
met de leerkracht van uw kind via bovenbouwmail@dehoeveschool.nl of een mail sturen 
aan annemarie.straatsma@dehoeveschool.nl.  

Nieuwe ouders – open morgen 

Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als ouder en uw kind.   
Dit jaar geven de scholen en kindcentra uit Nijkerk op een andere manier invulling aan de 
geplande open morgen van 27 januari 2021 dan andere jaren. In de Stad Nijkerk van deze 
week vindt u de gezamenlijke advertentie en de link naar de informatie voor De Hoeve.  

http://www.vanbasisnaarbrug.nl/
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/achtstejaars
mailto:bovenbouwmail@dehoeveschool.nl
mailto:annemarie.straatsma@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/open-morgen
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Bent u enthousiast geworden, maak dan een afspraak voor een rondleiding wanneer de 
school weer opengaat. Dat kan via info@dehoeveschool.nl of telefonisch via 033-2536093 
en laat een terugbelverzoek achter. Hier kunt u ook terecht voor al uw andere vragen. 
Onze teamleiders staan u graag te woord.  

Alvast aanmelden kan natuurlijk altijd. Dat kan via het aanmeldingsformulier op de 
website. Zodra het ondertekende aanmeldingsformulier is ingeleverd, ontvangt u van ons 
vanzelf een berichtje terug. We adviseren uw kind aan te melden voor het tweede 
levensjaar. 

Bent u al ouder van De Hoeve? We vragen u jongere broertjes en zusjes ook voor hun 
tweede levensjaar aan te melden.   

 
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     

 

 

 

mailto:info@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/aanmelding/aanmeldformulier
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