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Wat een mooie eerste maand hebben wij gehad! Ik weet niet hoe het met u 
zit, maar voor mij was het de eerste keer dat ik het openingsfeest mocht 
meemaken. Ik heb u al meermalen laten weten hoe ik onder de indruk ben 
van de pedagogische kwaliteiten van dit team, maar ze hebben mijn 
verwachtingen met dit feest nog overtroffen! Wàt een geweldige sfeer en 
wàt een mooie start van het schooljaar. En bovenal: wàt een geweldige 
manier om het pedagogisch klimaat in de school, de sfeer in de groep en de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van elk individuele kind een boost te geven.  

In dit mooie pedagogische klimaat zullen we dit jaar onze aandacht nog 
extra gaan richten op de didactische aanpak: hoe kunnen we kinderen nog 
effectiever helpen om ook hun cognitieve ontwikkelingen goed te laten 
plaatsvinden. Daar hebben we de afgelopen studiedag meteen een start 
mee gemaakt. Er is gesproken over hoe kinderen in de onderbouw leren 
middels het spel en hoe kinderen vanaf groep 3 een goede instructie 
kunnen krijgen met het Directe Instructie Model. In de volgende 
studiedagen zullen we hier nog meer aandacht aan besteden.  

Het doet me ook veel plezier dat we de coronamaatregelen weer wat losser 
mogen laten. In deze nieuwsbrief leest u daar meer over.  

 
 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
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 Doelen voor dit schooljaar en het jaarplan 

Op schoolniveau zijn we bezig met het opstellen van het jaarplan. Vorig jaar 
hebben we doelen met elkaar opgesteld, waarmee we het onderwijs op school 
nog willen verbeteren. In het jaarplan maken we concrete plannen waarin we 
aangeven hoe we die doelen willen gaan behalen.  
Het jaarplan is bijna af; we zetten nu nog de puntjes op de ‘i’.  
U kunt het jaarplan binnenkort vinden op de website. 

Over de doelen die u in het jaarplan kan vinden heb ik vorig jaar al 
geschreven, en ze staan ook in de schoolgids, maar ik vertel er graag nóg 
eens over: 

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, waaronder 

o het stellen van lesdoelen; 
o het differentiëren tijdens de les; 
o het activeren van leerlingen. 

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 vakgebieden spelling en rekenen 

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. 

Doelstelling 11: Spelend leren 
• Het borgen van de gemaakte afspraken en werkwijzen. 

https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
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 Coronamaatregelen 

Bijna alle matergelen zijn weer losgelaten. Wat fijn! Als school krijgen we 
richtlijnen, die wij zo goed als mogelijk volgen. Er zijn nog enkele afspraken 
die we blijven hanteren: 

• 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. 

• 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. 

Overigens zijn we inmiddels in gesprek met het MT en met de MR over hoe 
we structureel om zouden kunnen gaan met ouders in school (halen, brengen 
etc). Van de uitkomsten van die gesprekken houden we u uiteraard op de 
hoogte.  
 

Van de ouderraad  

  
Wij willen uw kind graag veilig thuis laten komen en u kunt helpen! 

Helaas zijn er rond De Hoeve een aantal gevaarlijke verkeerssituaties naast 
de school is het té druk qua autoverkeer.   
 
Als u met de auto komt, wilt u dan alleen parkeren op de parkeerplaats van 
de AH (parkeerschijf) of tegenover de Lidl? U kunt ook uw kind daar afzetten 
en zelf langs het veld, naar school laten lopen. 

Maak alleen gebruik van de Kiss & Ride zone om uw kind uit de auto te laten 
stappen en meteen door te rijden. U mag hier niet parkeren. Ook niet voor 
even bij het halen en brengen.    
 
Gebruik a.u.b. de grote parkeerplaatsen dan blijft het rustig rondom school 
en  komen de kinderen weer veilig thuis.  

Hartelijk dank voor uw medewerking! 
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 Jabadabadoe bestaat 20 jaar! 

We feliciteren onze partner Kinderopvang Jabadabadoe met het 20-jarig 
bestaan! De kinderopvang op De Hoeve stond deze hele week in het teken 
van hun jubileum. We wensen jullie nog heel veel succesvolle jaren erbij! 

 

 

 

 TSO medewerkers gezocht! 

Bij de tussenschoolse opvang is plek voor gezellige overblijf -moeders, -
vaders, -opa’s,  ….. 

Iets voor jou?  

Neem dan contact op met kinderopvang@jabadabadoe.info of bel met  
033-253 86 98. 

 

 

 

mailto:kinderopvang@jabadabadoe.info
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  Voorleeswedstrijd 

Dit schooljaar organiseren wij weer een voorleeswedstrijd voor de 
middenbouw en één voor de bovenbouw. In de midden- en bovenbouw wordt 
in elke stamgroep een voorronde gehouden. Kinderen die mee willen doen, 
kunnen zich aanmelden bij de stamgroepleider en een voorleessessie 
voorbereiden. In elke stamgroep wordt een jury gevormd van drie kinderen 
en de leerkracht. 

Uit elke stamgroep komt één winnaar. 

De kinderen die als winnaar worden gekozen, gaan in de finaleronde 
voorlezen. Deze ronde vindt plaats op het podium, met als publiek alle 
kinderen van de desbetreffende bouw en een jury bestaande uit een 
leerkracht, twee leerlingen en een medewerker van de bibliotheek.  

Dit schooljaar mogen de ouders van de finalisten hier ook bij aanwezig zijn! 
De uitnodiging hiervoor krijgt u dan te zijner tijd.  
Hier vindt u wel alvast de data van de finales: 

• Finale bovenbouw:  
woensdagmorgen 13 oktober van 11.00 tot 12.00 uur 

• Finale middenbouw:  
woensdagmorgen 27 oktober van 11.00 tot 12.00 uur 

Voor alle deelnemende kinderen ligt in de stamgroep een A-4tje met 
informatie klaar ter voorbereiding op het voorlezen. 

Wie worden deze keer onze voorleeskampioenen? 
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 Oudercommunicatie 

De juf of meester stuurt u wekelijks een gezellig bericht over de activiteiten 
uit de stamgroep. Vaak met foto’s of een filmpje. Dat wordt zeer 
gewaardeerd weten we! We merken ook dat het plannen van afspraken heel 
goed gaat via de agendafunctie en de uitnodigingen die u ontvangt. Ook weet 
u de leerkracht (en andersom) makkelijk te vinden via de chatfunctie.  
Voor het algemene nieuws is een groep met ‘oudsten’ aangemaakt in Parro. 
Daarmee worden de berichten niet meer dubbel verstuurd. 

Fijn dat ouders met ons meedenken en ons helpen de communicatie te 
verbeteren! 

 

 

 Nijkerk sportief en gezond 

Over een aantal weken staat de herfstvakantie alweer voor de deur, vanuit 
het buurtsportteam willen we tijdens deze vakantie weer een leuke en 
originele vakantie activiteit aanbieden voor de kinderen van de groepen 3 
t/m 8, ditmaal met als thema skaten en skeeleren!  

Je leest hier de flyer voor meer informatie en om de aantallen te kunnen 
beheersen, werken we met verplichte aanmelding 
via www.sportplezierbeginthier.nl . 

Kinderen zijn van harte welkom! 
 

 

 Schoolfotograaf 

Op maandag 4 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse schoolfoto!  
De fotograaf vraagt of de kinderen kleurige kleding aantrekken! 

Van 12.30 – 13.15 uur is er die maandag de gelegenheid om met jongere 
broertjes en/of zusjes van thuis op de foto te gaan.  

Fijn als u zich hiervoor aanmeldt!  Klik hier: Aanmelden 
 

 

  

 

Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een 
berichtje naar info@dehoeveschool.nl. 

 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/nijkerk-sportief-en-gezond
http://www.sportplezierbeginthier.nl/
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/schoolfotograaf
mailto:info@dehoeveschool.nl
https://nijkerksportiefengezond.nl/
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