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Hoevelaken, maandag 30 augustus 2021 
 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
‘Pluk had een klein rood kraanwagentje. Hij reed er mee 
door de hele stad en hij zocht naar een huisje om in te 
wonen. Af en toe stopte hij. En dan vroeg hij aan de 
mensen: 'Weet u niet een huis voor me?' Dan dachten de mensen even na en zeiden: 'Nee.' 
Want alle huizen waren vol. 
Gelukkig kwam Pluk de duif Dollie tegen en die wist wel een huisje. Een prachtig kamertje in het 
torentje van de Petteflet. 
 
Op woensdag 9 september, donderdag 10 september en vrijdag 11 september zien we hoe 
Pluk alle bewoners van de Petteflet leert kennen: de Stampertjes, Zaza, Aagje, mevrouw 
Helderder, Duizeltje, Karel met de houten poot en nog veel meer leuke mensen en dieren.  
 
Voor de nieuwe ouders die nog niet bekend zijn met ons traditionele openingsfeest geven we 
even wat achtergrondinformatie. Elk jaar beginnen we het schooljaar met een feest voor jong en 
oud. Als thema kiezen we een verhaal. Dit verhaal wordt door de teamleden uitgespeeld. Dit 
jaar is gekozen voor Pluk van de Petteflet. 
 
We bedenken allerlei opdrachten en activiteiten die met dit verhaal te maken hebben. Voor de 
uitvoering van een aantal activiteiten hebben we hulp van ouders nodig. Wie weet zien we u 
ook als hulpouder in de Torteltuin! 
 
Door de huidige Corona maatregelen kunnen ouders dit jaar helaas niet komen kijken bij het 
toneel. 
 
We hebben een aantal festiviteiten buiten gepland. Bij slecht weer verplaatsen we het 
programma naar binnen. Mocht daar sprake van zijn, dan leest u op  
www.dehoeveschool.nl alle actuele informatie.  
 
In deze brief willen we graag met u het programma van dag tot dag doornemen.  
 
 
Wij hopen op een fantastisch openingsfeest met veel zon en droog weer! 
  

 
 
Het team van De Hoeve  
 

http://www.dehoeveschool.nl/
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Woensdag 8 september 

 
• Gewone schooltijden van 8.30 uur tot 12.15 uur.  
• Wel eten en drinken voor in de pauze meenemen.  
• We beginnen met het openingstoneel om 11.00 uur.   

 
Donderdag 9 september  

 
• Gewone schooltijden van 8.30 uur tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur voor de 

onder- en middenbouw.  
• De bovenbouw heeft een eigen dagprogramma. ’s Nachts zullen zij op school slapen. 

De slaapspullen, plastic tas met schone kleding en zwemtas mogen vanaf 8.15 uur in 
hun eigen lokaal worden gezet. 

• De onder- en middenbouwkinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, wel 
gewoon een lunchpakket als zij gebruik maken van de TSO.  

• De bovenbouw kinderen nemen deze dag een rugzak mee met een lunchpakket 
inclusief drinken en een flesje water voor de rest van de dag én een plastic tas met 
schone kleding inclusief schoenen.  

• Om 8.45 uur begint het toneel. 
 
 
Het programma van de onder- en middenbouw 
 
Alle kinderen mogen verkleed naar school komen als ze 
dat leuk vinden.  
 
De onder- en middenbouw kinderen gaan bij goed weer 
een Vossenjacht spelen. In groepjes van ongeveer 7 
kinderen gaan ze op zoek naar personages uit het boek 
van Pluk van de Petteflet. Tussendoor kunnen de kinderen 
spelletjes spelen, zoals bijvoorbeeld een kraanwagenrace. 
U ziet het vast al aankomen; er is hulp nodig van ouders 
om een groepje kinderen te begeleiden of een spel te 
begeleiden. Aanmelden kan via deze link! 
 
’s Middags organiseren we een spelactiviteit in gymzaal de 
Ridderspoor voor de middenbouw.  
De onderbouwkinderen blijven ’s middags op school en 
gaan spelletjes spelen. 
 
De leerlingen uit de Pinguïns, Egels en Bevers worden 
om 13.25 uur verwacht in de gymzaal. Kinderen die 
overblijven lopen met de leerkracht om 13.00 uur naar de 
gymzaal. Om 15.30 uur zijn zij weer op school. 
 
Dolfijnen en Vlinders komen gewoon om 13.30 uur naar 
school, maar mogen om 15.30 uur opgehaald worden bij 
de gymzaal of lopen daarna terug naar school. 
 
 
 
 
 
  

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/openingsfeest-algemeen/ouderhulp-gevraagd
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Het programma van de bovenbouw 
 
De bovenbouwers hebben hun eigen programma. Zij komen tussen 8.15 uur en 8.30 uur op 
school met een koffer of tas, een aparte rugzak voor overdag met schone kleding, schoenen, 
handdoek én een zwemtas. Die brengen ze naar hun eigen lokaal. 
 
Wat moet er mee in de reiskoffer?  

• Matrasje of luchtbed 
• Eventueel een kussen 
• Slaapzak 
• Nachtkleding 
• Ondergoed 
• Toiletspullen    

 
Wat moet er mee in de rugzak? 

• Lunchpakket inclusief drinken 
• Flesje water 
• Schone kleding, inclusief ondergoed en schoenen 

in een (extra) plastic tas 
• Handdoek  

 
Wat moet er mee in de zwemtas? 

• Zwemkleding 
• Handdoek 

 
Niet meenemen  

• Telefoon 
• Geld 
• Geluidsapparatuur 
• Energiedrank 
• Snoep 
• Dure sieraden, horloges, kleding en schoenen  

 
Wat gaan de bovenbouwers doen? 
Om 10.00 uur vertrekken zij met de bus naar Almere waar zij gaan survivallen. De kinderen 
trekken oude kleren en schoenen aan die vies mogen worden. Laat waardevolle spullen en 
sierraden thuis! 
 
De bovenbouwers zijn aan het einde van de middag weer terug op school. Dan worden de 
slaapplekken in orde gemaakt. Rond zes uur zullen wij op school de bordjes vullen. 
Na het eten is er tijd voor wat ontspanning en daarna gaan we met alle bovenbouwers naar het 
zwembad in Nijkerk. 
We gaan met de auto en zijn daarom opzoek naar ouders die een groepje kinderen willen brengen 
en halen. Brengen om 21.30 uur en halen rond 23.00 uur. De leerkrachten van de bovenbouw 
sturen u via de Parro-app een uitnodiging om u te kunnen aanmelden voor het rijden. 
 
Na het zwemmen eten de kinderen nog een lekker broodje en daarna zoeken ze hun slaapplek 
op. Daar mogen ze nog even kletsen voordat ze echt in hun slaapzak kruipen. In elk lokaal 
slapen de kinderen onder toezicht van een teamlid.  

 
Deze dag leren de bovenbouwers om zelf verantwoordelijk te zijn. Daarom willen we u vragen 
uw kind zoveel als mogelijk situaties zelf op te laten lossen, dus niet naar school toe te komen.  
 
Wat teamleden van de bovenbouw moeten weten in verband met het overnachten van uw kind, 
te denken valt aan medicijngebruik, bedplassen, menstruatie, allergieën, enz., kunt u via de 
Parro-app aan de leerkracht doorgeven.  
 
Het team is dag en nacht aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
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Vrijdag 10 september 
 

• De kinderen van de onderbouw worden deze ochtend ook op   
school verwacht! 

• We beginnen om 8.30 uur. 
• De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. 
• We sluiten het feest af met een feestmaaltijd in de school.  
• We vragen ouders om lekkere hapjes te bereiden. 
• Om 13.00 uur gaan alle kinderen naar huis.  
• Om 8.45 uur begint het toneel. 

 
Alle kinderen komen om half negen op school. De bovenbouwers hebben dan op school hun 
ontbijt gehad.  
 
Na de spannende ontknoping van het toneel gaan de kinderen in hun bouw in groepen uiteen 
om verschillende workshops te doen binnen het thema van Pluk. Er kan worden geknutseld, 
gedanst, gesport en nog veel meer. De kinderen kiezen zelf aan welke workshop ze willen 
deelnemen. 
 
Natuurlijk sluiten we het schoolbeginfeest af met een echte feestmaaltijd. Daarom vragen wij uw 
hulp bij het bereiden van lekkere hapjes voor de groep van uw kind. U ontvangt via uw kind een 
briefje met daarop het hapje met het aantal dat u mag maken. De kosten kunt u declareren bij 
de school via de leerkracht. Uw kind neemt ’s morgens de hapjes mee. Mocht u een warm 
hapje maken, dan levert u het hapje rond 11.30 uur via het plein door het raam aan bij de 
leerkracht. Voor de Panda- en Uilengroep staan tafels klaar bij de bovenbouwingang in de hal.  
 
Geeft u zelf eventuele dieetwensen en/of allergieën via de Parro-app aan de leerkracht door? 
 
Rond 13.00 uur zijn alle buikjes gevuld en alle hoofden moe van de avonturen van deze dagen.  
Het is dan de hoogste tijd voor wat welverdiende rust!  
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