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Mediawijsheid
Kinderen gebruiken internet voor van alles: ontspanning, contact hebben
met elkaar en voor hun schoolwerk. Toch hebben ze soms ook vervelende
ervaringen met internet. Het gaat dan vaak om het rondsturen van nare
filmpjes of foto’s, geruzie of zelfs bedreigingen (bijvoorbeeld via Whatsapp).

• Mediawijsheid

Kinderen gaan ook op internet dus wel eens te ver. Het lijkt dan onschuldig
wat ze doen maar het kan grote gevolgen hebben voor henzelf en voor
anderen, en zelfs strafbaar zijn. Als kinderen online strafbare feiten plegen
dan kunnen zij hiervoor naar Bureau Halt worden gestuurd.

• Werving nieuwe
directeur bestuurder

Omdat Halt wil voorkomen dat jongeren over de schreef gaan, geven ze
voorlichtingen en ouderbijeenkomsten over online veiligheid.

• Pasen

Afgelopen week was bureau Halt daarom bij ons op bezoek geweest in de
bovenbouw. De kinderen hebben veel geleerd!

Onderwerpen

• Speelgoedbeurs
• Koningsspelen
• Avondvierdaagse
• Schoolvoetbal
• Vacature ouderraad
• Nieuwe collega
• Vakanties en
studiedagen nieuwe
schooljaar
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Bureau Halt heeft tips voor ouders voor veilig internetten die wij graag met
u delen:
- Informeer uw kind over internet, sociale media, risico’s etc.
- Maak samen regels en afspraken
- Denk samen na over welke informatie uw kind kan delen (en welke niet)
- Bewaak persoonsgegevens
- Spreek niet af met onbekenden
- Bekijk af en toe de browser geschiedenis
- Wees een voorbeeld als ouder!
Meer over dit onderwerp vindt u op :
https://www.dehoeveschool.nl/kinderen/de-bovenbouw

Werving nieuwe directeur-bestuurder
Philippe de Kort is al weer geruime tijd aangesteld als interim directeurbestuurder op onze school. Daar zijn we blij mee! Het woord interim zegt het
al, Philippe is tijdelijk bij ons.
Het is tijd om te starten met de werving voor een nieuwe directeurbestuurder. We weten nog steeds niet hoe het proces met Nancy de Graaff,
de huidige directeur, maar langdurig afwezig vanwege ziekte, zal verlopen.
Het nog langer uitstellen van deze procedure is echter niet meer mogelijk.
De school wordt bij de werving professioneel begeleid door een werving- en
selectiebureau. De procedure is gestart met een gesprek tussen de Raad
van Toezicht en dat bureau. Ook is een benoemingsadviescommissie (BAC)
samengesteld. Hierin zijn de RvT, de Medezeggenschapsraad (MR), het
team en Philippe vertegenwoordigd.
Misschien heeft u de vacature al voorbij zien komen op de verschillende
sociale mediakanalen? De BAC zal de komende tijd gesprekken voeren.
Het doel is dat we in het nieuwe schooljaar (of zo spoedig mogelijk daarna)
kunnen werken met een nieuwe directeur-bestuurder.

Oudertevredenheid
In maart is de tevredenheid gepeild onder onze bovenbouwleerlingen. De
resultaten worden nu geanalyseerd. Zodra ze besproken zijn in de
bovenbouwgroepen zullen we ze met u delen.
We zijn ook benieuwd naar de tevredenheid van onze ouders. Vorig jaar gaf
u ons als rapportcijfer een 7,9, iets hoger dan het landelijk gemiddelde van
7,8 van vergelijkbare scholen in Nederland. U vindt de resultaten terug op
scholenopdekaart.nl.
Welk cijfer geeft u ons op dit moment?
Via deze link gaat u direct naar de korte jaarlijkse vragenlijst die u tot 30
april a.s. kunt invullen!
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Pasen
De dagen beginnen lichter te worden en langzaam beginnen de eerste
lentebloemetjes te groeien! Het voorjaar komt er aan en dus ook ons
Paasfeest!

Jaarkalender
Speelgoedbeurs
13-4
Paasweekend
15-4 t/m 18-4
Koningsdag
(aangepaste schooltijden!)
27-4
Meivakantie
30-4 t/m 15-5

Dit jaar is het thema “zorgen voor elkaar”. Bij de onderbouw ligt hierbij de
focus op zorgen voor jonge dieren, bij de middenbouw op zorgen voor
planten en bij de bovenbouw op zorgen voor elkaar in moeilijke tijden.
In de week van 7 april krijgt uw kind een kaartje mee met daarop wat hij/zij
meeneemt voor het paasontbijt. Op 13 april houden we in alle groepen het
paasontbijt. Kinderen mogen dan in hun pyjama/onesie naar school komen
en nemen uiterlijk 12 april een eigen bord/bestek/beker voorzien van
naam mee.
Op 14 april doen we in de middag een gezellige activiteit met de hele
school.

Speelgoedbeurs
Op woensdag 13 april, na het paasontbijt, staat de speelgoedbeurs op het
programma. Kinderen van de midden- en bovenbouw mogen speelgoed
waar ze zelf niet meer mee spelen verkopen. Het is niet de bedoeling dat
kinderen eten en drinken verkopen.
Alle kinderen mogen die dag ook geld meenemen om de spullen te kunnen
kopen.
De opbrengst van de speelgoedbeurs gaat naar 2 goede doelen dit jaar:
•

Oxfam Novib

•

Giro 555 voor Oekraïne.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse gaat dit jaar weer door!
Van 31 mei t/m 3 juni worden de 5km en de 10km gelopen. Via deze brief
(link) kunt u uw kind aanmelden. Het inschrijfgeld bedraagt 5,50 euro en
kunt u met de strook inleveren bij onze conciërge Hans.
Inschrijven kan tot uiterlijk 29 april!
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Koningsspelen
Op 22 april zijn de landelijke Koningsspelen en wij doen hier met de
midden- en bovenbouw ook aan mee!
Op deze sportieve dag spelen we allemaal leuke spellen onder begeleiding
van een sportdocent! Hier hebben we ook uw hulp bij nodig. Binnenkort
kunt u zich aanmelden via Parro voor het helpen begeleiden van groepjes.
Deze dag hebben we een continurooster en zijn de kinderen om 14.00 uur
uit. De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Een
flesje water is wel handig. De lunch wordt verzorgd door de Koningsspelen,
dit wordt aangevuld door de feestcommissie.
Geeft u uw kind in deze week een bord en bestek voorzien van naam mee?
We kijken uit naar deze gezellige en sportieve dag!

Schoolvoetbal
We mogen weer voetballen!!
Op 18 mei (op de studiedag) wordt het schoolvoetbal georganiseerd voor de
kinderen van groep 7 en 8. Op 20 mei zijn in de avond de finales.
We zijn nog op zoek naar hulpouders, hierover vindt u binnenkort een
bericht in Parro.

Nieuwe collega
Op 14 maart is Anita Houtman als leerkracht op De Hoeve gestart. Anita
heeft na het behalen van haar Pabo-diploma in Nederland ongeveer 30 jaar
in Brazilië gewoond en gewerkt in het onderwijs. Sinds een jaar is ze weer
terug in Nederland en na diverse inval werkzaamheden is ze bij ons terecht
gekomen. Welkom!
Ze heeft al ingevallen in de onderbouw, kijkt mee in de groepen en geeft
ondersteuning waar het kan en nodig is! Ze werkt op alle dagen van de
week.
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Vacature OR
Vind u het leuk om actief betrokken te zijn bij het plannen en organiseren
van activiteiten in contact met De Hoeve en de feestcommissie? En heeft u
nog wat vrije tijd?
Er is momenteel een vacature als algemeen lid van de ouderraad.
De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Neem voor meer informatie contact op met Lynn van den Bosch (voorzitter)
06-29293455.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2022-2023
In overleg met de MR zijn de vakanties en de studiedagen van volgend
schooljaar gepland. Deze kunt u vast in uw agenda zetten.
Vakanties
Deze worden grotendeels door het Rijk bepaald. In 2022-2023 zijn ze als
volgt gepland:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

24-10-2022 t/m 28-10-2022
26-12-2022 t/m 6-1-2023
27-2-2023 t/m 3-3-2023
7-4-2023 t/m 10-4-2023
24-4-2023 t/m 5-5-2023
18-5-2023 en 19-5-2023
29-5-2023
10-7-2023 t/m 18-8-2023

Er zijn geen vrije middagen meer ingepland, behalve bij het openingsfeest:
daar is de gehele school (dus ook de onderbouw) op vrijdag 2 september
aanwezig tot 13.00 uur.
Studiedagen
Op studiedag zijn alle kinderen vrij. De studiedagen zijn ingepland op:
Maandag 26 september 2022
Donderdag 24 november 2022
Dinsdag 7 februari 2023
Donderdag 6 april 2023
Woensdag 14 juni 2023

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