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Jaarkalender 
Oudergesprekken 5 + 7 
15-11 t/m 18-11

Studiedag team 
(kinderen vrij) 
17-11

Oudergesprekken 2 + 4 + 6 
29-11 t/m 1-12

Sinterklaasfeest 
2-12

Ouders in school 

Wat een betrokkenheid zien we tijdens het huidige project over het 
lichaam. In alle bouwen zien we ouders hun kennis en ervaring over dit 
onderwerp delen met de kinderen. Wat fijn dat we u weer zien rondlopen in 
de school! Ook bij het koken wordt enthousiast ingetekend als ouderhulp! 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werden ouders geweerd van 
school. Dat hebben we allemaal als erg vervelend ervaren! Nu de 
coronamaatregelen afgeschaald worden, mogen ouders gelukkig het 
gebouw weer inkomen.  

In de afgelopen anderhalf jaar hebben we echter, behalve vervelende, ook 
positieve nieuwe ervaringen opgedaan die we zonder de coronacrisis niet 
hadden leren kennen. We willen graag de situatie verbeteren en hierbij de 
geleerde voordelen behouden.  

Met het MT en de MR is daarom uitgebreid gesproken over hoe we om 
zullen gaan met ouders in het schoolgebouw. Dat hebben we gedaan op 
basis van enkele belangrijke overwegingen. 

Als Jenaplanschool vinden we het belangrijk om een goed contact met 
ouders te hebben. Ook vinden we het belangrijk dat ouders, als ze dat 
willen, een bijdrage kunnen leveren aan het leerproces (denk aan 
leesouders etc.). We hebben sinds de start van de coronacrisis enkele 
belangrijke punten in de communicatie verbeterd. Met name de aanschaf 

http://www.dehoeveschool.nl/
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https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
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van Parro zorgt ervoor dat ouders, als dat nodig is, direct contact kunnen 
opnemen met de leerkracht.  

Als Jenaplanschool vinden we het belangrijk dat kinderen hun 
zelfstandigheid ontwikkelen (dit was zelfs het speerpunt van vorig 
schooljaar). We hebben gemerkt dat kinderen, ook in de onderbouw, heel 
goed in staat zijn om zelfstandig naar binnen te komen. 

Op basis van deze overwegingen hebben we de volgende besluiten 
genomen: 

• Ouders brengen hun kinderen tot aan het hek, zoals nu ook
gebeurt, waarna de kinderen zelfstandig naar het lokaal gaan.

• Ouders worden echter (gelukkig) niet langer geweerd van school en
kunnen meelopen, als er een noodzaak toe is (denk aan een
huilend kind) of als ze een vraag hebben aan de leerkracht.

• Als ouders een afspraak willen maken met de leerkrachten, dan
doen ze dat via Parro

• Hulpouders kunnen weer worden ingeschakeld (kook-, lees-, luizen- 
bieb-ouders etc) en mogen de school weer binnenkomen. Wat fijn!

• Ouders zijn welkom om de verjaardag van hun kind mee te vieren;
in de praktijk zal dit voornamelijk de onderbouw (en in enkele
gevallen de middenbouw) betreffen.

• Leerkrachten begeleiden hun kinderen naar buiten zoals nu ook
gebeurt. Ouders halen hun kind bij het hek op.

Naar aanleiding van de laatste persconferentie, vragen we ouders als ze de 
school betreden, wel de 1,5 meter in stand te houden. 

Ook kunnen ouders helaas voorlopig nog niet naar midweekvieringen 
komen. Dit omdat we daar de 1,5 meter-regel niet goed kunnen 
handhaven. Wanneer de maatregelen het weer toelaten, zijn ouders weer 
wel van harte welkom bij de midweekviering. Wanneer zij dan komen, 
krijgen zij een sta-plaats in de ‘oudertribune’ (het gedeelte naast de zaal bij 
de middenbouw) 

Nina geboren! 

Woensdag 13 oktober jl. is onze collega Martine Overweg bevallen van 
haar dochter Nina. Het gaat goed met moeder en kind. Martine zegt zelf: 
"Het gaat heel goed met ons. Noor is een ontzettend trotse grote zus en wil 
heel graag helpen met alles!". We wensen het gezin veel geluk en 
gezondheid toe.  

Wendy 

Nu heb ik ook nog wat minder goed nieuws. Wendy Steinfort Schaap, de 
teamleider van de middenbouw, heeft veel last van een frozen shoulder. 
Helaas kan zij hierdoor tijdelijk niet werken. Wij zijn nog aan het nadenken 
over hoe we haar taken gaan opvangen. Uiteraard wensen we Wendy een 
goed herstel!! 
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Vrijdagmiddag 24 december 

In overleg met de MR is besloten dat vrijdagmiddag 24 december een vrije 
middag zal zijn.  

Let op: de andere vrijdagmiddagen voorafgaande aan vakanties zijn dus 
geen vrije dagen!  

EU-Schoolfruit 

Met EU-Schoolfruit ontvangen we weer gratis 3 stuks fruit en/of groente per 
week voor elke leerling! De eerste levering is in de week van 15 november. 
Door mee te doen, stimuleren we kinderen om samen groente en fruit te 
eten in de klas.  

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. U 
kunt thuis ook meedoen door een gezonde pauzehap mee te geven. 
Gezonde pauzehappen zijn bijvoorbeeld fruit, groente, ongezouten noten of 
een volkoren boterham. En ook door water, thee of halfvolle melk mee te 
geven, doet u mee. Frisdranken en vruchtensappen bevatten veel suiker. 
Ook voor het overblijven adviseren wij een gezonde lunch.  
Kies voor een gezonde traktatie. Dat is niet alleen lekker, maar ook leuk! 
Hier vindt u een link naar www.gezondtrakteren.nl met creatieve ideeën 
voor gezonde traktaties. 

Cursus blind leren typen 

De Hoeve heeft goede ervaringen met de online typcursus van TypeTopia. 
Vanaf groep 5 kunnen kinderen hier thuis mee starten. De typcursus wordt 
aangeboden in een reguliere versie en een dyslexieversie en kost met de 
korting € 99,-. 

Wilt u weten hoe het werkt? Ga naar https://www.dehoeveschool.nl/voor-
ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen  

De actiecode SCHOEVEK21 is geldig tot en met 12 november 2021! 

Sinterklaas op De Hoeve 

Vol verwachting klopt ons hart.. want Sinterklaas komt op 13 november 
weer aan in Nederland! Vanaf dan staat alles op De Hoeve in het teken van 
dit gezellige feest!  

Op 2 december geven we Sinterklaas een warm welkom bij ons op school. 
Voor de kinderen van de midden- en onderbouw heeft de Sint, in 
samenwerking met de ouderraad, een cadeautje geregeld. De kinderen van 
de bovenbouw trekken lootjes en maken surprises voor elkaar. Op deze dag 
gelden de normale schooltijden en mogen de kinderen verkleed naar school 
komen. We kijken uit naar deze feestelijke tijd van het jaar! 

http://www.gezondtrakteren.nl/
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen
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Lampionnenoptocht in Hoevelaken 

Wist u dat op elke eerste zaterdag na het ingaan van de winterklok de 
Oranjevereniging traditiegetrouw de lampionoptocht voor kinderen in 
Hoevelaken organiseert? Elk jaar is dit opnieuw een sfeervol 
lichtjesspektakel voor jong en oud in het hele dorp. 

De lampionoptocht van zaterdag 6 november begint om 18.30 uur en 
eindigt om 19.30 uur op de Brink. U leest hier de route. Veel plezier! 

Onze schoolbibliotheek wordt vernieuwd! 

We zijn bezig met het opschonen en updaten van onze schoolbibliotheek. 
Graag vertellen we u wat meer over het traject dat de komende tijd plaats 
gaat vinden. We werken hier voor samen met Leesvink. Zij adviseren en 
begeleiden scholen door het hele land om tot een succesvolle 
schoolbibliotheek te komen en zetten zich in voor een stimulerende 
leesomgeving op basisscholen. 

De eerste stap naar een goede bibliotheek is het uitzoeken van de huidige 
boekencollectie. Leesvink komt hiervoor op school om samen met ons en 
een aantal hulpouders de boeken te saneren en in te scannen.  
Zo ziet dat er uit: https://www.youtube.com/watch?v=ZBcnoFll3aY. 
Daarna wordt de collectie aangevuld met heel veel mooie, nieuwe boeken! 

Hiervoor zoeken we voor dinsdag 23 november nog 4 extra paar handen om 
te helpen met screenen en stickeren. Vele handen maken immers licht 
werk!  We zullen hiervoor de komende week een Parro bericht uitsturen met 
de oproep voor deze ouderhulp! 

Vragen? 

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

https://oranjevereniging-hoevelaken.nl/lampionoptocht/
https://www.youtube.com/watch?v=ZBcnoFll3aY
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