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Nieuwsbrief  
 
18 maart 2021 
 
 
 

Volg onze schoolontwikkelingen 
Onlangs heeft u in de nieuwsbrief kunnen lezen over onze schoolontwikkelingen. In een 
filmpje wordt u uitgelegd hoe we aan onze doelen werken.  

Het jaarplan (versie maart) is zojuist gepubliceerd. Leest u mee? 

 

Studiedag 
Op woensdag 24 maart zijn alle kinderen vrij. Het team werkt dan aan de 
schoolontwikkelingen. Deze woensdag leert het team werken met Parro en leren de 
trainers Sigrid en Ingrid van ’t Kan ons over de zelfstandigheid van kinderen als onderdeel 
van onze Jenaplan-professionalisering. We hebben er zin in! 

 

Paasproject ‘Een nieuw begin’ 
Dit jaar staan we tijdens het paasproject stil bij ‘Een nieuw begin’. Om symbolisch een 
nieuw begin te maken, planten alle kinderen een zonnebloem in een potje, deze krijgen ze 
van school. De zonnebloemen krijgen de kinderen op 1 april mee naar huis om aan iemand 
te geven die wel een zonnetje verdient.  

 

     
 

Op donderdag 1 april hebben we in alle groepen ook een gezellig paasontbijt. Wilt u uw 
kind hiervoor uiterlijk 31 maart een bord, bestek en beker in een aparte (plastic) tas 
voorzien van naam meegeven?  

De kinderen krijgen op donderdag 25 maart een kaartje mee met daarop wat zij 
meenemen voor het ontbijt. Dit mag alleen iets voorverpakt zijn.   

We kijken uit naar een vrolijk Pasen! 

 

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/02/Nieuwsbrief-aan-ouders-18-februari-2021.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/03/20210301-Jaarplan-2020-2021.pdf
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Speelgoedbeurs en Koningsspelen 
Helaas moeten wij melden dat de Speelgoedbeurs op woensdag 31 maart niet door kan 
gaan, mede door het werken in cohorten (in de eigen stamgroepen), wat nog steeds 
noodzakelijk is. 

We zijn aan het kijken of wij tijdens de Koningsspelen op vrijdag 23 april, op een andere 
manier, geld in kunnen zamelen voor het goede doel “Kika”.  

 

Van de middenbouw 
Pam heeft bij de Bevers gewerkt aan een hele mooie brief voor een oudere. Hier laat ze 
zien wat ze heeft geschreven. 

     
 

Van de bovenbouw 
Wij hebben al gestemd, maar in de bovenbouw wordt er morgen pas gestemd! De school 
hangt vol met stemposters en de stembussen staan al klaar. Wie wordt de grootste partij? 

        

 

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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