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Nieuwsbrief  
 
4 maart 2021 
 
 

Oudergesprekken  
Zoals in de schoolgids staat vermeld, kunt u op dinsdag 16 maart a.s. uitgenodigd worden 
voor een oudergesprek om te praten over de ontwikkeling van uw kind. Voor deze avond 
wordt geen rapfolio ‘Dit ben ik’ meegegeven, dat komt in mei of juni. 

Niet alle ouders worden deze avond ‘online’ verwacht. Er zijn ouders die al op de hoogte 
zijn van hoe het met hun kind gaat, of misschien heeft u al een ander overleg gepland 
staan.  

Als de leerkracht een gesprek met u wenst, wordt u voor deze avond door de leerkracht 
uitgenodigd.  

Via het digitale aanmeldformulier kunt u aangeven of u een gesprek wenst: klik hier  

Aanmelden kan tot en met dinsdag 9 maart a.s. 

Op donderdag 11 maart ontvangt u de bevestiging van de afspraak met het tijdstip waarop 
de afspraak gepland is. De afspraak vindt u terug in Teams via het MOO-account van uw 
kind. 

Voor elk 10-minuten-gesprek is er 15 minuten gepland, zodat er voldoende tijd is om via 
Teams naar een volgend gesprek (voor ouders met twee of meer kinderen) overgestapt 
kan worden.   

 

Gezond eten 
Een gezonde leefstijl ondersteunt de ontwikkeling van een kind. Daarom willen we onze 
leerlingen een gezonde schoolomgeving bieden. Door mee te doen aan het groente- en 
fruitprogramma van EU-Schoolfruit hebben we afgesproken om aandacht aan voeding en 
gezondheid in de lessen te besteden, maar ook in de praktijk daar aandacht voor te 
hebben. We vinden gezonde voeding namelijk belangrijk. Dit betekent dat de eetmomenten 
zo veel mogelijk bestaan uit het eten en drinken van gezonde producten.  

Zo geldt dat ook voor onze lunchpauze. Het eten van chocoladebroodjes, koek, snoep, 
chips en frisdrank is ook tijdens de tussenschoolse opvang niet toegestaan. 

Meer over een gezond lunchpakket vindt u op de site van het 
Voedingscentrum.  
 

  

http://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/oudergesprekken/spreekavond/uitnodiging-oudergesprek-maart
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schoolfruit
https://www.voedingscentrum.nl/nl/zwanger-en-kind/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13-jaar/eten-meegeven-naar-de-basisschool.aspx
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Van de bovenbouw 

De bovenbouw is deze week van start gegaan met het project over de verkiezingen.  

In de stamgroep leren we van alles over hoe onze regering gekozen wordt. Wat een 
constitutionele monarchie inhoudt, welke partijen er zijn, wat een partijprogramma is en 
wat campagne voeren is. 

De kinderen gaan ook zelf deelnemen aan hun eigen verkiezingen. Er worden verschillende 
partijen gevormd in de stamgroep met elk een partijleider. Elke partij heeft een 
partijprogramma waarin ze een eigen schooldag mogen organiseren. In die schooldag 
moeten verplichte activiteiten een plaats krijgen, maar er is natuurlijk ook ruimte voor 
eigen invulling. De diverse partijen gaan campagne voeren. Er vinden echte stamgroep 
verkiezingen plaats. Uiteindelijk wordt er, door te stemmen, gekozen welke partij de 
meeste stemmen behaalt. Die schooldag wordt dan ook daadwerkelijk uitgevoerd. 

We hebben enorm veel zin om hier mee aan de slag te gaan! 

 
Voorleestalent 
Jens uit de Uilen zal als winnaar de gemeente Nijkerk vertegenwoordigen in de halve finale 
van de Nationale Voorleeswedstrijd. Misschien wordt hij wel Dé Nationale 
Voorleeskampioen van 2021! 

Alle 11 kandidaten lazen een fragment voor uit een zelf gekozen boek. Er werd gelet op 
zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Jens las een fragment voor uit het boek 
‘De laatste helden op aarde’ van Max Brallier. Jens scoorde op alle punten erg hoog, maar 
de onderdelen leestempo en verstaanbaarheid sprongen er uit.  

Heel veel succes op 5 maart Jens! 

 

 
 

Cito  

Volgende week starten we met de Cito-toetsen voor het leerlingvolgsysteem van groep 3 
tot en met 8. De toetsen die vanwege de schoolsluiting in januari niet door konden gaan, 
zullen vanaf maandag afgenomen worden. Deze toetsperiode duurt twee weken. 

We zullen naar aanleiding van deze toetsen een goede indicatie krijgen van de individuele 
ontwikkeling van elke kind. 
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Oudercommunicatie 
Heeft u zich al aangemeld voor Parro, onze speciale ouder app?  
Met Parro kunnen we veel makkelijker en sneller met u communiceren.  
We doen dit in stapjes.  

In de maand maart zullen we met u communiceren via de mail en via Parro. 
Vanaf april gaan we volledig over op Parro.  

Om gebruik te kunnen maken van Parro, moet u zich eenmalig aanmelden. Het is erg 
makkelijk. We hebben gezien dat heel veel ouders dat al hebben gedaan, fijn! 

Hoe we Parro straks verder gaan gebruiken, delen we ook weer in stapjes met u. Voor nu 
hoeft u verder dus nog niets te doen.  

Wilt u toch alvast meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders. 
 
 

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/nieuwsbrief/oudercommunicatie
http://www.parro.com/ouders
mailto:info@dehoeveschool.nl
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