
 

Pagina 1 van 2 

Nieuwsbrief  
 

11 februari 2021 
 

 

Opening school  
Wat was het fijn om maandag weer met zijn allen op school te zijn. Ondanks de 
aanpassingen zien wij vooral heel veel blije en vrolijke gezichten in de school. We zien dat 
veel ouders en kinderen zich aan het mondkapjesbeleid houden. Dit is super fijn. Door het 
verspreid brengen van de kinderen, ontstaat er meer rust bij de ingangen. Ouders gaan 
direct na het brengen richting huis of werk, waardoor er ook geen drukte kan ontstaan.  
Bij het ophalen van de kinderen zien we dat het wel drukker is op het plein en om de 
school. Wilt u dan ook proberen om de afstand te bewaren? 

   

Maandag werd elke klas verrast door een mooie bos tulpen van het bestuur. Dit gaf een 
heel vrolijke start van de dag. Bedankt namens het hele team.  

Ook hebben de kinderen deze week kunnen genieten van de sneeuw buiten. Sleeën, 
bunkers bouwen en sneeuwballen gooien; heerlijk om zo buiten te kunnen zijn.   
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In kaart brengen van de ontwikkeling 
Nu wij allemaal weer op school zijn, is het van belang om te kijken wat de kinderen hebben 
geleerd tijdens de lockdown. Om de ontwikkeling goed in beeld te krijgen, zijn er deze 
week verschillende toetsen afgenomen. Er wordt hierbij gekeken naar de gemaakte leerstof 
op het gebied van rekenen, spelling en technisch/begrijpend lezen. Zo krijgen de 
leerkrachten een goed beeld van alle kinderen en kunnen zij inspelen op het 
ontwikkelingsniveau.  
 
Na de voorjaarsvakantie zullen wij rustig een start maken met het afnemen van de CITO 
toetsen bij groep 3 t/m 7. Groep 8 hoeft deze zogenaamde ‘midden-toetsen’ niet te maken, 
omdat zij in april de Centrale Eindtoets maken. Zij zullen de weken na de voorjaarsvakantie 
gebruiken om te oefenen voor deze toets.   
 
Schoolfruit  
Wat fijn! Het schoolfruit is weer gebracht, waardoor wij hier allemaal weer van kunnen 
genieten! Voor elk kind zijn er wekelijks 3 stukken fruit of groente. Het fruit dat de 
kinderen krijgen is onderdeel van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma.  
Smullen maar! 
 
 
 
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     

 

 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schoolfruit
mailto:info@dehoeveschool.nl

