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Nieuwsbrief 
 
27 augustus 2021 
 
 

Welkom! 

 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Welkom in het nieuwe schooljaar! 
 
Ik hoop dat u heeft genoten van deze fijne zomervakantie! Het team is weer heerlijk 
uitgerust en alle leerkrachten hebben weer zin in het nieuwe jaar. 
Deze week is er al enorm hard gewerkt om alles klaar te zetten: de lokalen zijn weer 
helemaal ingericht, de lessen worden gepland en voorbereid.  
 
Vandaag hadden we met elkaar een studiedag. 
In de ochtend bespraken we hoe we als team nog beter kunnen gaan samenwerken in 
de professionele leergemeenschap.  
In de middag dachten we na over hoe we onze lessen nog beter kunnen laten aansluiten 
bij de individuele kinderen.  
 
Dit zijn al twee doelen waar we dit jaar aan willen gaan werken.  
We hebben nog meer doelen, die we zullen uitwerken in ons nieuwe jaarplan. Uiteraard 
zullen we u hiervan op de hoogte blijven houden. 
 
We hopen op een jaar dat, wat betreft de Coronamatregelen, rustiger verloopt dan de 
vorige twee schooljaren. Hierbij zullen we steeds de protocollen volgen zoals die voor het 
basisonderwijs worden gemaakt. 
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Er zijn hierbij op dit moment eigenlijk maar weinig wijzigingen t.o.v. de situatie van voor 
de vakantie. Een paar regels die opvallen: 
 

• Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en 
keelpijn) mogen weer naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of 
veel hoesten. Hierbij geldt: bij twijfel blijven de kinderen thuis. 

• Wanneer leerlingen om deze reden thuis blijven, krijgen zij les op afstand. 
• Volwassenen hanteren onderling de 1,5 meter-regel. 
• Het ophalen en brengen van kinderen blijft ongewijzigd. Ouders en verzorgers 

brengen hun kind tot aan het hek om de kinderen vervolgens zelf naar binnen te 
laten lopen.  

• Ouders zijn op afspraak welkom in school. 
• Stamgroepen proberen we zo goed als mogelijk gescheiden te houden. 
• Vieringen kunnen plaatsvinden, met als voorwaarden dat de stamgroepen 

onderling gescheiden blijven (niet door elkaar zitten).  
 
Wij verheugen ons op maandag!!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Philippe de Kort 
Interim directeur-bestuurder 

 

Openingsfeest  

Dit jaar vindt het openingsfeest plaats op donderdag 9 september en vrijdag 10 
september 2021. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd vrij hebben, 
worden ze op deze vrijdag toch op school verwacht. Bovendien zijn tijdens dit feest de 
tijden aangepast. De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, 
maar met elkaar op school doorbrengen. 

 
Het openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een 
gelegenheid om elkaar nog beter te leren kennen. De 
leerkrachten introduceren allerlei werkvormen waardoor de 
groepsvorming tot stand komt. 
 
Leest u thuis ook mee met de verhalen van Pluk van de 
Petteflet? Bij de Bruna in Hoevelaken ligt een hele stapel 
klaar voor de kinderen van De Hoeve! 
 
Volgende week ontvangt u de brief met alle verdere 
informatie over de avonturen die we die dagen gaan beleven! 
 

  



Pagina 3 van 4 

Kinderopvang Jabadabadoe 
 

Naast de peuteropvang in de Hamstergroep voor 2- tot 4-jarigen 
kunt u bij onze partner Kinderopvang Jabadabadoe terecht voor 
de voor-, tussen- en buitenschoolse opvang.  
 
Het enthousiaste team van professionals staat op alle dagen voor 
uw kinderen klaar om ze buiten de schooltijden op te vangen! 
 
We kijken ernaar uit om het schooljaar weer samen te starten.  
 

 
 

Fietsen naar school 

We hebben op het schoolplein weinig ruimte om fietsen te stallen. Met het 
kinderparlement zijn hierover afspraken gemaakt. Weet u ze nog? 
 
Er is afgesproken dat kinderen uit de wijk ‘Kantemars’ lopend naar school komen. 
Kantemars wordt begrensd door de Veenwal, de Weidelaan, de Ooster- en 
Westerdorpsstraat én het Kerkepad. 
 
Voor het bezoek aan de sporthal is geen fiets nodig; daar gaan we immers groepsgewijs 
te voet heen! 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/bso-tso
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Voor het eerst naar De Hoeve 

Spannend hoor! Maandag is misschien wel de eerste schooldag van uw kind op De 
Hoeve. Voor alle nieuwe kinderen maken we graag een uitzondering. Ouders mogen de 
eerste ochtend gewoon met hun kind mee naar binnenlopen tot de deur bij het lokaal. 
Houdt u zelf rekening met de 1,5 meter-regel tussen volwassenen?  
 
 
Studiedagen 
 
De eerstvolgende studiedag van het team is op maandag 13 september. Dan zijn alle 
kinderen vrij. In de jaarkalender op onze website vindt u alle geplande studiedagen en 
schoolvakanties voor dit schooljaar in een overzicht! 
 
 
Oudercommunicatie 
 
Wat fijn dat alle ouders alweer een verbinding met ons hebben gemaakt via de Parro-
app! Zo kunt u gemakkelijk met de leerkracht communiceren. Ziekmeldingen graag 
doorbellen of per e-mail (via de site). 
 
Wij maken op school veel foto’s van activiteiten. Vooral nu u als ouder niet zomaar de 
school binnen kunt lopen, is dat leuk! De foto’s delen we via de Parro-app  of plaatsen 
wij op onze website www.dehoeveschool.nl. We volgen daarin ons privacybeleid.  
 
We hebben u bij de inschrijving van uw kind toestemming gevraagd voor het gebruik 
van foto- en beeldmateriaal. U kunt uw toestemming altijd wijzigen. Dat kan gewoon in 
de Parro-app. 
 
 
Schoolgids 
 
Voordat u een vraag stelt aan de leerkracht, kunt u het antwoord misschien ook zelf al 
terugvinden in onze schoolgids! 
 
De schoolgids is een uitgebreid document dat geraadpleegd kan worden door de ouders 
en verzorgers van kinderen van De Hoeve en beantwoordt al uw vragen over de 
dagelijkse gang van zaken in de organisatie.  
 
U vindt er informatie over onze visie op onderwijs, de wijze 
waarop wij de week structureren en activiteiten organiseren.  
 
U vindt de schoolgids 2021-2022 digitaal op 
www.dehoeveschool.nl. 

 
 
 
 
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/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
http://www.dehoeveschool.nl/
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/privacy
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:info@dehoeveschool.nl
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