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Nieuwsbrief 
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Het einde van een bijzonder jaar 

Dit is de laatste nieuwsbrief die u dit schooljaar zult ontvangen. 

Het was een heel bijzonder jaar, vol met onverwachte, spannende, mooie, leuke en minder 
leuke momenten. Vlak voor de zomervakantie van 2020 zijn we in ons schitterende gebouw 
getrokken. Wauw zeg, wat zijn we daar blij mee! Voor de leerkrachten en de kinderen was 
het een enorme verbetering ten opzichte van ons oude gebouw. En wat vonden wij het 
jammer dat we het niet vol trots aan alle ouders konden laten zien.  

Vlak na de zomervakantie werden we geconfronteerd met een enorme klap: Nancy werd 
ziek. Nog steeds is zij herstellende. Het management team (MT) heeft echter vol energie en 
met goede moed haar taken direct overgenomen. Vanaf november werd het MT versterkt 
door Philippe, de interim-directeur.  

Ondertussen werd gewerkt aan de herstelopdracht voor de inspectie. Deze herstelopdracht 
werd onlangs met overtuiging afgesloten: aan alle herstelopdrachten werd voldaan. Als 
onderdeel daarvan werd een scheiding van bestuur en toezicht gerealiseerd en een Raad van 
Toezicht opgericht. Hieronder vindt u overigens een mooi bericht van de Raad van toezicht. 
Ook werd een meer planmatige wijze van werken geïntroduceerd op De Hoeve; eveneens als 
onderdeel van de herstelopdracht. We merken dat dit ons helpt onze doelen te 
verwezenlijken. Tjonge, als je het zo op een rijtje zet is er veel gebeurd…. 

Maar bovenal werd er op deze heerlijke school aan ruim 350 kinderen les gegeven. Dat 
gebeurde opnieuw in een fijne sfeer door ons geweldige team! De leerkrachten zetten zich 
iedere dag weer enorm in om dit voor elkaar te krijgen. Ik ben enorm trots op het team en 
wil ze bedanken voor hun bovenmatige inspanningen hiervoor! Wat een kanjers zeg!!  

Want naast alles wat ik hierboven beschreven heb, hadden 
we natuurlijk ook te maken met de Coronacrisis en alle 
gevolgen daarvan. Dit heeft veel van iedereen gevraagd: 
van u als ouders, waarschijnlijk vooral tijdens de periode 
van thuiswerken; van de kinderen, die zich steeds weer 
moesten aanpassen aan nieuwe situaties; van het 
lerarenteam, dat zich steeds met nieuwe maatregelen 
geconfronteerd zag.  

Ik wens iedereen een welverdiende zomervakantie toe en 
kijk met u allen uit naar een jaar dat, hopelijk, rustiger zal 
verlopen dan het afgelopen schooljaar. Een jaar waarin wij 
zullen blijven werken aan verbetering van het onderwijs 
aan uw kinderen op deze heerlijke, gezellige, warme en 
fijne school. 

 

Philippe de Kort  
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Vertrek René Huurdeman 

In deze brief moet ik u helaas ook laten weten dat René Huurdeman, bovenbouwleerkracht 
van de Flamingogroep, onze school zal verlaten. René werkt al vele jaren op De Hoeve, met 
een enorme passie en toewijding waar ik veel respect voor heb gekregen. Maar hij merkte 
hierbij ook dat hij toe is aan nieuwe uitdagingen. Dat begrijpen wij en respecteren wij. René 
zal vanaf het nieuwe schooljaar aan de slag gaan op een andere school. Ik wil René van 
harte feliciteren met zijn nieuwe baan en wens hem veel succes en werkplezier. 

Vanochtend zijn de kinderen uit zijn klas hierover geïnformeerd.  

Voor ons betekent dit dat wij zonder René verder gaan. Dat zal even wennen zijn. Ook zullen 
we, zo vlak voor de zomervakantie, naar onze bezetting moeten gaan kijken. Er zullen hier 
en daar waarschijnlijk wisselingen nodig zijn. Het huidige lerarentekort maakt namelijk dat 
we niet zomaar een andere leerkracht kunnen vinden. Hoewel we er geen zorgen over 
hebben dat we dit goed gaan oplossen, weten we nu dan ook nog niet hoe die oplossing eruit 
komt te zien. Zodra we hier meer informatie over hebben, laten we dit uiteraard aan u 
weten.  

Ik wens René nogmaals alle geluk en succes toe op zijn nieuwe werkplek! 

 

Een bericht van de Raad van toezicht 

Aangenaam kennis te maken! Onze Hoeve gemeenschap heeft een nieuwe ‘bewoner’ in de 
gelederen gesloten, namelijk de Raad van Toezicht (RvT). Graag vertellen we jullie in het 
kort wat wij doen maar bovenal stellen we ons graag via deze weg aan jullie voor. 

 

Wat doet de Raad van Toezicht? 

Zoals jullie weten is het besturingsmodel van onze school per 1 april van dit jaar aangepast 
aan de eisen van deze tijd. Per deze datum wordt de school geleid door Philippe de Kort als 
interim directeur-bestuurder. Samen met de teamleiders en natuurlijk de leerkrachten en het 
ondersteunende personeel wordt de schoolleiding vormgegeven. De RvT houdt, de naam 
verklapt het al, toezicht op het reilen en zeilen. Op dat de doelen van de school worden 
vastgesteld en worden gehaald, dat de financiën kloppen en de toekomst geborgd is. De RvT 
doet dat door middel van gesprekken met de directeur-bestuurder en contacten met andere 
belanghebbenden in en buiten de school. De RvT staat de directeur-bestuurder terzijde en 
dient gevraagd en ongevraagd advies. De RvT heeft een aantal wettelijke taken (waaronder 
ook werkgever van de directeur-bestuurder) en heeft een rol als sparringpartner voor de 
directeur-bestuurder en zijn mensen. 

 

Wie zitten er in de Raad van Toezicht? 

Chiel Baarveld (voorzitter) 

Opa van Elyn uit de Lieveheersbeestjes. Werd geraakt door het enthousiasme en de fijne 
uitstraling van De Hoeve. Vindt het ongelofelijk belangrijk dat kinderen ook door school 
worden geholpen om een optimale bijdrage aan onze wereld te leveren als ze groot zijn. Dus 
kunnen we ze dus nu helpen om een zo breed mogelijk palet aan keuzes te hebben voor hun 
pad nà De Hoeve. 
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In mijn werkzame leven ben ik leiderschaps- en organisatieconsultant, interimmanager, 
veranderaar, teambegeleider en toezichthouder. Werk momenteel vooral in en met 
ziekenhuizen, Jeugdbescherming en een enkele gemeente. Heb in Naarden aan de wieg 
gestaan van de oprichting van een hospice en ben daar nu voorzitter van de Raad van 
Toezicht. Met mijn bestuurlijke-, werk- en toezichthoudende ervaring ga ik proberen met de 
andere leden van de RvT de directeur-bestuurder en via hem De Hoeve zo optimaal mogelijk 
terzijde te staan deze school nog mooier en beter te maken! 

 

Fiet Verdonck (lid) 

Moeder van Sebastiaan uit de Vossen en Jasmijn uit de Vlinders. Na 3 jaar met heel veel 
plezier in het bestuur te hebben gezeten, heb ook ik gesolliciteerd naar een rol binnen de 
nieuwe Raad van Toezicht. Ik ben trots op onze school en iedereen die werkzaam is op De 
Hoeve en blij dat ik daaraan mijn bijdrage kan leveren. Sinds 1 mei werk ik als adviseur HRM 
bij Verus, de vereniging voor katholieke en christelijke scholen die hen inspireert, begeleidt 
en ondersteunt vanuit het hart. In de RvT heb ik dan ook de portefeuille HRM. 

 

Derk Jan Rozema (lid) 

Trotse vader van Femke uit de Kikkers, Daan uit de Vlinders en Mirte uit de Egels. Nu vier 
jaar betrokken bij De Hoeve en van meet af aan geraakt door onze mooie Jenaplanschool 
met haar betrokken personeel en ouders. Vanuit het algemeen bestuur gesolliciteerd op een 
rol binnen de Raad van Toezicht waarin ik mij focus op de thema’s ‘communicatie’ en 
‘samenwerking’. Ik werk bij VvAA in Utrecht, waar ik samenwerkingsverbanden sluit en 
nieuwe producten & diensten ontwikkel voor (para)medici in Nederland. Daarnaast sla ik 
graag een balletje bij TV Weldam, bootcamp ik in het Hoevelakense bos en kun je mij 
tegenkomen op de mountainbike of racefiets.   

 

De RvT zoekt nog leden! 

Voor de aandachtsgebieden ‘financiën’ en ‘onderwijskunde’ zoeken wij nog twee kandidaten. 
Mocht je interesse hebben of iemand kennen (mag ook buiten Hoevelaken, binding met de 
school is geen vereiste) dan houden wij ons van harte aanbevolen! 

 

 
De middenbouwers weten nu alles over het Waddengebied! 
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Introductiedag  

Op woensdag 7 juli brengen we een ochtend door in de groepssamenstelling van het  
nieuwe schooljaar. Zodoende weten de kinderen bij welke andere kinderen en bij welke 
leerkracht ze in de groep komen. Alle nieuwe kinderen op De Hoeve ontvangen voor 
deze feestelijke ochtend een uitnodiging van hun leerkracht. 

Alle jongste kinderen uit de onderbouw die op 10 september 2021 4 jaar zijn, worden 
die dag om 9.00 uur op school verwacht. Zij worden om 11.30 uur weer opgehaald door 
hun ouders.  

De oudste onderbouwkinderen worden die dag door hun 
groepsgenoten van volgend schooljaar feestelijk 
opgehaald bij de onderbouw. De kinderen van het vijfde 
leerjaar spelen voor een dagje dat ze bovenbouwers zijn 
en ook zij worden om kwart voor negen in de 
middenbouw door bovenbouwkinderen opgehaald. Aan 
het eind van de ochtend gaat iedereen weer terug naar 
zijn eigen stamgroep om de ochtend te evalueren. 

De achtstejaars zijn deze dag, voor zover ze niet op bezoek 
zijn bij hun school voor voortgezet onderwijs, vrij. 

 

Schooleinddag 

Dinsdag 13 juli is de schooleinddag. Normaal gesproken is dit een dag waarbij de hele school 
samen spelletjes speelt onder begeleiding van hulpouders. Omdat we bij aanvang van de 
voorbereidingen nog te maken hadden met coronamaatregelen vieren we het feest dit jaar 
met een aangepast programma.  

Zoals in de schoolgids vermeld staat, hebben we deze dag een continurooster van 8.30 - 
14.00 uur.  Alle kinderen lunchen op school. ’s Morgens is er een feestelijk programma in de 
groep of bouw. ’s Middags kijken we volgens traditie de musical van groep 8 met elkaar.  

 

Afscheidsavond groep 8  

Met veel plezier kunnen wij u vertellen dat we de afscheidsavond van onze groep 8 
kinderen samen met hun ouders kunnen vieren. De laatste versoepelingen maken het 
mogelijk om hun kind ‘live’ te zien stralen op het podium tijdens het uitvoeren van een 
geweldige groep 8 musical. We zijn hier heel erg blij mee! 

Andere familieleden en vrienden kunnen thuis genieten van de uitvoering die wordt 
verzorgd via een professionele livestream.  

We kijken ernaar uit om een mooie periode op De Hoeve feestelijk samen af te kunnen 
sluiten! 

  

Introductieboekje bovenbouw in de maak 
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Studiedagen 

Voor volgend schooljaar zijn de studiedagen bekend. Op deze dagen zijn alle kinderen vrij 
van school.  

De studiedagen vinden plaats op:  

• maandag 13 september 2021  
• dinsdag 12 oktober 2021 
• woensdag 17 november 2021 
• donderdag 20 januari 2022 
• vrijdag 18 maart 2022 
• woensdag 18 mei 2022 

 

De volledige jaarkalender vindt u op onze site! 

 

 

 
Fijne zomervakantie !!! 

 

 

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/de-school/vakantierooster
mailto:info@dehoeveschool.nl
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