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Nieuwsbrief  
 
29 april 2021 
 
 
 
Beste ouders, 
Dit is de eerste nieuwsbrief-nieuwe-stijl, die we sturen. Zoals u inmiddels weet zijn we, via 
Parro, vanuit de stamgroep van uw kind directer gaan communiceren over wat daar 
allemaal gebeurt. Vanuit school gaan we vanaf nu het aantal nieuwsbrieven wat 
verminderen. U krijgt deze nog een keer per maand, waarmee we u op de hoogte willen 
houden van de ontwikkelingen op schoolniveau. Uiteraard zullen we u eventueel losse 
berichten sturen mocht daar aanleiding toe zijn. 

We proberen hiermee de communicatie met u te verbeteren, te verhelderen en beter te 
stroomlijnen.  

 

Fijne meivakantie! 
 

Feestelijke opening van onze onderbouwtuin  
Wat ziet onze onderbouwtuin er mooi uit!  

De kinderen hebben al een tijdje kunnen spelen met de nieuwe speeltoestellen en op het 
speelplein. Ook onze nieuwe waterbaan is een groot succes, vooral met mooi weer. Hup, 
laarzen aan en gaan! En handig ook, want nu er ook extra groen is aangelegd, kunnen de 
kinderen mooi helpen met de plantjes water geven. Dat was nog iets dat op ons 
wensenlijstje stond: meer groen in onze schooltuin. Dit is helemaal gelukt!  

Tijdens het project Fit en gezond in de onderbouw hebben de kinderen de afgelopen tijd 
heel goed voor hun plantjes binnen gezorgd. Ze weten wat plantjes nodig hebben om te 
groeien en hebben geleerd hoe ze groeien. De plantjes zijn deze week in de nieuwe 
moestuin gezet! Nu maar afwachten of we echt groene vingers hebben?! 

Oud-collega en juf van de Lieveheersbeestjes kwam langs om de tuin officieel te openen. 
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Doelen schooljaar 2021-2022 
In januari hebben we u, via een filmpje, uitgelegd dat we bezig waren met een analyse van 
de onderwijskwaliteit. Mocht u dat filmpje gemist hebben en deze alsnog willen bekijken, 
dan kunt u op deze link klikken: https://youtu.be/LpXQzlOhzGU 

Naar aanleiding van deze analyse hebben we nu, in nauwe samenspraak met het team en 
de MR, de ontwikkeldoelen voor volgend schooljaar al vastgesteld. U vindt ze hieronder:  
 

Doelstelling 1: Verbetering en borging 

• Verbetering en borging van alle in schooljaar 2020-2021 geïmplementeerde trajecten 
• Opstellen van (verbeterde) doelen voor de komende schooljaren, op basis van het 

meerjaren strategisch beleidsplan 

Doelstelling 2: Jenaplan 

• Opleiden van het team tot volwaardige Jenaplanleerkrachten 
• Koppelen van de inhoud aan onderstaande verbeterdoelen 

Doelstelling 3: Didactiek 

• Verbeteren van de didactische vaardigheden van leerkrachten 

Doelstelling 4: Afstemming en opbrengstgericht werken 

• Verbeteren van de afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften; 
• Vaststellen van passende streefresultaten voor alle basisvakken;  
• Verhogen van de leerresultaten van de basisvakken tot het vastgestelde streefdoel. 

Doelstelling 5: Engels 

• Eenduidig implementeren van de nieuwe methode Engels in de groepen 6 t/m 8. 

Doelstelling 6: Begrijpend lezen 

• Eenduidig implementeren van de nieuwe methode Begrijpend lezen. 

Doelstelling 7: Startende leerkrachten 

• Het planmatig begeleiden van startende leerkrachten op de Hoeve 

Doelstelling 8: Rekenen 

• Het kiezen van een nieuwe rekenmethode 

Doelstelling 9: Schooltijden 

• Overwegen nieuwe schooltijden (dan wel een continurooster) in te voeren 

Doelstelling 10: Rapportage naar ouders over ontwikkeling van hun kind 

• Huidige werkwijze evalueren en desgewenst verbeteren 

 
Van deze doelen zullen we nu een jaarplan maken, waarin we plannen hoe we deze doelen 
gaan bereiken. Het jaarplan zullen we, net zoals we nu al doen met de jaarplannen van het 
huidige schooljaar, op de website plaatsen. Zo bent u steeds op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

 

https://youtu.be/LpXQzlOhzGU
https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
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Teamleider onderbouw 

Vanaf de meivakantie zal Sharon met zwangerschapsverlof gaan. Lisa zal haar taak 
van teamleider tot de zomervakantie gaan waarnemen. Dat zal ze gaan doen op de 
vrijdagen; dus naast haar werkzaamheden als leerkracht van de Woelmuizen. We 
zijn Lisa daar enorm dankbaar voor en wensen Sharon een fijn verlof toe! 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Ook de MR staat niet stil! U vindt hier een brief waarin wordt uitgelegd wat de MR allemaal 
doet.  

Mocht u als ouder/verzorger graag iets besproken willen hebben in de MR-vergadering, dan 
kunt u dit persoonlijk doorgeven bij één van de leden van de MR of per e-mail via 
mr@dehoeveschool.nl. 

Van het gebiedsteam 
Het gebiedsteam van Nijkerk heeft ons gevraagd hun laatste nieuwsbrief met onze ouders 
te delen. U leest de nieuwsbrief hier. Zo kunt u onder meer lezen hoe u anoniem hulp kunt 
inroepen of u kunt zich aanmelden voor diverse cursussen die aangeboden worden. 

Sponsorloop 

De opbrengst van de sponsorloop van de Koningsspelen is nog niet geteld. Het geld 
stroomt nog steeds binnen. We kunnen u al wel melden, dat er een behoorlijk bedrag is  
opgehaald voor ons goede doel KIKA. 

   

Meivakantie 

In de meivakantie heeft Nijkerk Sportief en Gezond een aantal 
activiteiten gepland. Er zijn clinics van verschillende sportverenigingen. 
Meer informatie is te vinden in deze flyer.  

 
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/wp-content/uploads/2021/04/20210429-Nieuwsbrief_Nieuws-vanuit-de-MR.pdf
mailto:mr@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/04/Nieuwsbrief-Nijkerk-gebiedsteam_-preventie-activiteiten-april-2021.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/nijkerk-sportief-en-gezond
mailto:info@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/nijkerk-sportief-en-gezond
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