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Lessen en didactiek 

Op woensdag 17 november hebben we weer een studiedag gehad. Evenals 

de vorige keer stond de studiedag in het teken van didactiek: het geven van 

een uitleg aan kinderen, zodat ze de leerstof goed begrijpen en zelfstandig 

kunnen toepassen.  

 

En dat is zo gemakkelijk nog niet hoor! Bij de kinderen in de onderbouw 

willen we dit bijvoorbeeld doen tijdens hun spel. De kinderen spelen lekker 

met elkaar in het verlengde van het thema. Om de kinderen te stimuleren in 

hun ontwikkeling sluit de leerkracht aan bij dit spel. Door mee te spelen 

‘prikkelt’ de leerkracht het kind als het ware naar een hoger 

ontwikkelingsniveau. 

  

In de midden- en bovenbouw gaat het er weer heel anders aan toe. Deze 

kinderen zijn in staat om formeel te leren van een instructie. De vaardigheid 

die de leerkrachten hiervoor moeten beheersen is het zodanig geven van een 

uitleg dat alle kinderen tijdens de les continu betrokken en actief zijn, de 

leerstof steeds zelfstandiger gaan oppakken en het uiteindelijk helemaal zelf 

kunnen. 

  

Alle leerkrachten zijn in hun eigen stamgroep hard aan het oefenen met de 

geleerde leerkrachtvaardigheden. Tijdens lesobservaties en 

feedbackgesprekken worden de leerkrachten hierin begeleid. 

 

En het zijn die lesobservaties waar ik zó van geniet! Wat is het toch heerlijk 

om al die lieve kinderen van u actief bezig te zien in de stamgroepen. En wat 

zijn de leerkrachten goed aan het werk om de nieuwe vaardigheden onder de 

knie te krijgen. Maar vooral: wat wordt er veel geleerd! Mijn complimenten 

aan alle leerkrachten en kinderen voor al deze geweldige prestaties! 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Jaarkalender 

 

Sinterklaasfeest 

2-12 

 

Oudergesprekken 1 + 3 + 8 

13-12 t/m 16-12 

  

Kerstvakantie 

24-12 (vanaf 12 uur) t/m 7-1 

 

Coronamaatregelen 

Eerder deze week stuurde ik u de nieuwe Coronamaatregelen. Met deze 

maatregelen beoogt het kabinet om verdere virusverspreiding tegen te gaan. 

Ook voor ons op school is dit belangrijk. Wij willen zo goed als mogelijk 

voorkomen dat klassen naar huis moeten worden gestuurd of dat de school 

moet worden gesloten. Maar bovenal willen we natuurlijk de veiligheid van 

kinderen en personeelsleden zo goed als mogelijk waarborgen.  

 

Het is erg fijn dat zoveel ouders zich zo coöperatief opstellen! We merken 

bijvoorbeeld dat kinderen die verkouden zijn steeds beter worden 

thuisgehouden. Per dag blijven meerdere tientallen kinderen thuis, totdat de 

klachten zijn verdwenen. Ook leerkrachten met klachten blijven thuis. Na een 

negatieve PCR-test mogen kinderen en personeelsleden weer op school 

komen.  

 

In het verleden stuurden we alle ouders een bericht als er sprake was van 

een positieve uitslag in een groep. Dat doen we nu niet meer; u wordt alleen 

geïnformeerd als er een besmetting is in de stamgroep van uw kind 

 

Een aantal ouders heeft vragen gesteld, onder andere over het dragen van 

de mondkapjes door leerlingen. Dat is een nare maatregel, dat vinden wij zelf 

ook. Voor de helderheid: het betreft hier een dringend advies en is dus geen 

formele verplichting. Sommige ouders hebben mij feedback gegeven waarin 

ze aangaven dat het bericht dat ik hierover stuurde te streng van toon was. 

Daarin moet ik hen gelijk geven. Ik heb het bericht nog eens teruggelezen en 

ook ik vind mijn eigen toon daarin te stellig. Daarvoor mijn excuses. Toch 

verzoeken wij eenieder vriendelijk zich hieraan te houden. Samen met u 

hopen wij dat de Coronamaatregelen op deze wijze effect zullen hebben.  

 

Teamleider middenbouw 

Hier nog een fijn nieuwtje: we hebben een zeer goede interim teamleider voor 

de middenbouw gevonden. Haar naam is Willemijn Nijhuis. Willemijn heeft bij 

ons indruk gemaakt omdat ze enerzijds vanuit een basis van relatie en 

contact werkt en anderzijds ook analytisch en pragmatisch kan werken. Zij 

zal tot en met december 2 tot 3 dagen per week gaan werken. Vanaf januari 

kan zij elke week 4 dagen aanwezig zijn.  

Willemijn zal Wendy vervangen, zodat Wendy kan werken aan haar herstel. 

Op dit moment weten we nog niet hoe lang het herstel van Wendy zal gaan 

duren. We houden rekening met een periode die in ieder geval tot aan de 

voorjaarsvakantie zal duren, maar mogelijk ook langer.    

 

 

 

 Oudergesprekken 

De oudergesprekken zijn deze tijd weer online via Teams in plaats van fysiek 

op school. Probeert u ruim voor het gesprek al een keer in te loggen in MOO? 

Voorin het rapfolio van uw kind staan tips of lees hier op onze site hoe het 

werkt. 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/kinderen/inloggen-in-moo
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  Schoolbibliotheek 

In de schoolbibliotheek is hard gewerkt! Met Saar van Leesvink, twee 

enthousiaste en kundige ouders en onze vaste biebhulp Angie is een hele 

dag gewerkt om onze boekencollectie op te schonen en opnieuw te labelen.  

Alle boeken van vóór 2000 zijn uit de collectie gehaald. Klassieke boeken die 

in een schoolbibliotheek zeker niet mogen ontbreken, worden vervangen 

door de nieuwste druk. Het jaar 2000 is niet zomaar gekozen. Toen is de 

gulden door de euro vervangen en na dit jaar kwamen de meeste boeken 

opnieuw uit in de nieuwe spelling van 1997. Vandaar! 

In januari wordt de collectie aangevuld met heel veel nieuwe boeken. 

Leerlingen hebben zelf hun boekenwensen door kunnen geven.  

Met deze vernieuwde boekencollectie werken we aan leesbevordering in de 

stamgroep. Zo krijgen de leerlingen plezier in het lezen en schrijven van voor 

hen bestemde verhalen, gedichten en (informatieve) teksten. 

Als kinderen het lezen eenmaal leuk vinden, zullen ze het ook meer gaan 

doen en daardoor dus ook technisch beter gaan lezen. Kilometers maken, 

noemen we dat in het onderwijs!  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 Nijkerk sportief en gezond 

Er staan weer leuke activiteiten gepland. Iets voor uw kind? 

U vindt hier de flyer voor meer informatie en om de aantallen te kunnen 

beheersen, werken ze met verplichte aanmelding 

via www.sportplezierbeginthier.nl . 

Zou uw kind wel willen sporten of mee willen doen aan een cultuuractiviteit, 

maar zijn er niet voldoende financiële middelen beschikbaar, dan is er het 

Jeugdfonds Sport en Cultuur. Vraag er gerust naar bij de meester of juf van 

uw zoon of dochter! Dan zorgt school dat uw aanvraag wordt ingediend! 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/nijkerk-sportief-en-gezond
http://www.sportplezierbeginthier.nl/
https://nijkerksportiefengezond.nl/
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  Kerstproject 

Dit jaar vieren wij Kerst met als thema “open je hart”.  

 

De week van 6 t/m10 december zal in het teken staan van gesprekken 

voeren in de klassen over hoe je je hart kunt openen voor een ander, vooral 

in deze Coronatijd waarin we elkaar minder vaak kunnen zien. Alle groepen 

zullen in die week een filmpje opnemen met kerstwensen. Deze worden 

samengevoegd als één grote film die we in alle groepen laten zien. 

In de stamgroepen worden verhalen verteld, gezongen en geknutseld.  

De onderbouw heeft hiervoor glazen potjes nodig. We willen vragen of alle 

kinderen van de onderbouw een glazen potje meenemen in de week van 6 

t/m 10 december.  

Op de laatste schooldag voor de vakantie zullen de kinderen de 

kerstvakantie inluiden met een ‘high tea’. Het lekkers en drinken wordt 

verzorgd door de feestcommissie namens de ouderraad.  

We kijken uit naar een gezellige kerstperiode! 

 

   

 

  Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, stuurt u dan een 

berichtje naar info@dehoeveschool.nl. 

 

mailto:info@dehoeveschool.nl

