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Pasen  
Vandaag hebben wij veel blije gezichten gezien tijdens 
het paasontbijt. Kinderen hebben heel gezellig met 
elkaar ontbeten. Na vandaag hebben wij heerlijk een 
paasweekend vrij en wij willen jullie via deze weg een 
heel fijn Pasen wensen!  

 

Oudercommunicatie en de Parro-app 
Heeft u al die leuke berichten uit de stamgroep van uw 
zoon of dochter al gezien? Nu we u nog steeds niet als 
ouder in onze school mogen uitnodigen, proberen we 
op deze manier de school een beetje naar u toe te 
brengen. De berichten zijn alleen beschikbaar binnen 
de stamgroep. Heeft u ook uw toestemming voor het 
delen van de foto’s via Parro al ‘aan’ gezet?  

Vanaf vandaag werken we structureel met het 
communicatiesysteem van Parro. 

Zoals u via de vorige nieuwsbrieven heeft kunnen lezen, zullen de leerkrachten u op de 
hoogte houden van allerlei informatie die belangrijk is vanuit de stamgroep. Dit kan 
doormiddel van informatie over projectwerk, een leuke nieuwtje uit de groep of een vraag 
die de leerkrachten hebben. Ook kunt u zelf contact zoeken met de leerkracht via deze app 
en via deze weg een vraag stellen.  

We willen u vragen om korte mededelingen over afwezigheid, zoals ziekmeldingen, 
doktersbezoeken etc. door te geven zoals u gewend bent, via 033-2536093 of via het 
formulier op de website https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/kind-ziekmelden. 
Leerkrachten zijn immers niet altijd in de gelegenheid om deze berichten voor schooltijd al 
te lezen.  

 

Van de onderbouw 
Bij de kinderen in de onderbouw gebeurt wel eens een ongelukje op school. Dan is het fijn 
om wat oude kleren (en met name broeken) voorhanden te hebben. Onze voorraad raakt 
op. Heeft u nog kleding voor ons liggen? Dan houden we ons aanbevolen! We zoeken het 
liefst kleding in de maten 104 t/m 128.  
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Over projecten 
In de middenbouw wordt na het paasweekend gestart met het project ‘Mijn stamboom’. De 
kinderen leren over de geschiedenis van zichzelf en van hun familie. 

 

In de bovenbouw gaan de kinderen de komende week al heel vroeg in de ochtend op pad 
om vogels te kijken. Er is een schema gemaakt wanneer welke groep op pad gaat. Na dit 
project weten ze alles over de verschillende vogels die in onze omgeving voorkomen. 

 

 

 

 

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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