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 Dank en afscheid 

Nou, dat was me een plotseling vertrek van De Hoeve!  

We hadden ons mijn afscheid van De Hoeve iets anders voorgesteld (en vooral  
minder abrupt), maar helaas bleek de accountant aan te geven dat een 
zelfstandig interimmer, wanneer deze ook bestuurder is (zoals bij mij het geval 
was) na een kalenderjaar gewerkt te hebben, nog maar zeer beperkt facturen 
voor gedane werkzaamheden kan declareren. Die periode was al 
overschreden en daarmee moest ik mijn werkzaamheden op De Hoeve helaas 
staken. 

Ik kijk echter met buitengewoon veel plezier terug op mijn tijd op De Hoeve. 
Wat een heerlijke school heeft u voor uw kind gekozen!  

Ik wil iedereen bedanken voor de buitengewoon fijne en plezierige 
samenwerking en wens alle teamleden, kinderen en ouders alle goeds toe! Ik 
ga jullie allemaal missen. 

Met vriendelijke groeten, 
Philippe 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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  Welkom, Peter Möhlmann stelt zich aan u voor! 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Peter Möhlmann, 38 jaar, getrouwd en 
vader van twee dochters. Samen met mijn gezin 
woon ik in Klazienaveen (Drenthe). In mijn vrije tijd 
loop ik graag hard, maar ook kijk ik graag naar een 
voetbalwedstrijd of maak ik lange afstanden op de 
racefiets.  

Ik werk sinds 2007 in het onderwijs en ben begonnen als leerkracht. Sinds 
2012 ben ik actief als schoolleider / directeur. Ik ben werkzaam geweest op 
verschillende scholen in Drenthe en Overijssel. Sinds begin dit schooljaar 
ben ik aan de slag gegaan als interim-directeur op twee scholen in Twente. 
Vanaf 16 mei zal ik deze rol op mij nemen hier op De Hoeve tot het einde 
van dit schooljaar. Ik kijk ernaar uit om samen met het team, de kinderen 
en u als ouders / verzorgers een mooie periode tegemoet te gaan.  

In mei zal ik twee dagen per week op school zijn en in juni / juli drie dagen. 
Mijn werkdagen zal ik afstemmen met het MT. Ik ben bereikbaar via het 
telefoonnummer van school en het algemene e-mailadres. 

Een fijne vakantie gewenst en tot snel!  

Groet, 
Peter Möhlmann 

   

 

Jaarkalender 
Meivakantie 
30-4 t/m 15-5 
 
Studiedag – kinderen vrij 
18 mei 
 
Schoolvoetbal 
18 mei 
 
Oudergesprekken 1-4-6 
23-25 mei 
 
Hemelvaartsdag + vrijdag vrij 
26 - 27 mei 
 
Avondvierdaagse 
31 mei – 3 juni 

 

 Doelen schooljaar 2022-2023 

Als basisschool zorgen we er niet alleen voor dat de kinderen leren; we 
leren ook zelf!  

Elk schooljaar denken we goed na over nieuwe ontwikkeldoelen die we 
onszelf willen stellen. We maken daarvoor eerst een analyse van de huidige 
kwaliteiten en verbeterpunten. Die verbeterpunten zetten we om in de 
ontwikkeldoelen. Dat doen we in goede en zorgvuldige dialogen met het 
team, het managementteam, de MR en de Raad van Toezicht. Als we de 
doelen eenmaal hebben bepaald, vertalen we deze doelen naar concrete 
actieplannen; dat zijn onze jaarplannen. Deze jaarplannen voeren we 
vervolgens in de loop van het jaar uit, waarmee we de onderwijskwaliteit 
steeds proberen te verbeteren. Om zeker te weten dat de 
ontwikkeltrajecten goed verlopen, evalueren we de uitvoering ervan elke 
maand. En als het nodig is stellen we de planning (maar niet de doelen!) bij.  

Overigens kunt u deze jaarplannen, inclusief die evaluaties, elke maand 
vinden op de website van de school. Zo kunt u dus steeds meelezen hoe 
het allemaal gaat. Ook in deze nieuwsbrief doen we elke maand verslag van 
de ontwikkelingen. En ten slotte schrijven we over de doelen in onze 
schoolgids. Zo willen we transparant zijn in onze verantwoording.  

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
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Dit hele traject (analyseren, doelen stellen, plannen maken, plannen 
uitvoeren, tussendoor steeds evalueren en bijstellen, dialogen voeren en 
verantwoorden) noemen we kwaliteitszorg. 

In schooljaar 2021-2022 hebben we veel aandacht besteed aan het primair 
proces van de kernvakken: de didactiek en de afstemming. Daarover heeft u 
vaak kunnen lezen in deze nieuwsbrief.  

Voor 2022-2023 hebben we nu ook doelen opgesteld. Deze moeten nog 
helemaal uitgewerkt worden in onze jaarplannen, maar u bent vast nu al 
nieuwsgierig naar wat onze doelen worden. In schooljaar 2022-2023 willen 
we ons voornamelijk gaan richten op het borgen van alle geïmplementeerde 
werkwijzen. Het doel is dat de werkwijzen daarmee definitief onderdeel 
uitmaken van het werken op de Hoeve. Ook willen we enkele door ons 
gebruikte methodes gaan vernieuwen. Ten slotte blikken we ook al vooruit 
naar schooljaar 2023-2024, waar we met name het wereldoriënterend 
onderwijs verder willen gaan ontwikkelen. 

   

  

 

  
We zijn zo tot de volgende doelen gekomen: 

Verder implementeren en borgen van huidige trajecten en de 
geïmplementeerde kwaliteit verankeren in kwaliteitskaarten; 

• Kwaliteitszorg  
• Didactiek en afstemming  
• Sociale veiligheid  
• Zelfstandigheid 

Methodes 
• Kiezen van een nieuwe methode begrijpend lezen voor implementatie 

in schooljaar 2023-2024 
• Eenduidig gebruiken van de huidige spellingmethode in de groepen 3 

t/m 8  
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• De in schooljaar 2021-2022 nieuw gekozen rekenmethode eenduidig 
implementeren 

• Kiezen van een nieuwe methode bewegingsonderwijs en 
implementeren in de onderbouw, en wellicht in de midden- en 
bovenbouw 

• Kiezen en implementeren van een nieuwe methode schrijfonderwijs 

Jenaplan 
• Verder met Jenaplanopleidingen: op teamniveau en post-HBO 
• Oriënteren op nieuwe WO-aanpak  (ter implementatie voor 23-24), 

waaronder cultuur 

Het wordt weer een mooi leerjaar, dat is wel duidelijk! 
  

 

  Tevredenheid 

Voor een betrouwbare meting van de oudertevredenheid hebben we nog 
een paar ouders nodig die de vragenlijst invullen! Klik hier: 

https://onderzoek.scholenopdekaa...derzoek/BZH5JH2  

De resultaten van de tevredenheid onder onze bovenbouwleerlingen zijn al 
bekend. U vindt ze terug op de site van Scholen op de Kaart.  

De kinderen geven de school een rapportcijfer van 7,9 (vorig jaar een 7,8)! 
Daar zijn we trots op. We hebben daar ook met zijn allen hard aan gewerkt 
en dat is ook terug te zien in de afzonderlijke onderdelen. Kijkt u mee? 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoevelaken/9079/kindcentrum-
de-hoeve/tevredenheid/   

   

  

Medezeggenschapsraad (MR) zoekt opvolging 

De huidige MR van De Hoeve bestaat uit Yannick Kuipers (Pinguïns en 
voorzitter) en Marijke Wiersma (Vlinders) vanuit de personeelsgeleding. 
Namens de oudergeleding zijn Nick van Eijkelenburg en Anne Looije 
vertegenwoordigd in de MR.  

De zittingsduur voor een lid bedraagt 2 jaar, met een mogelijke verlenging van 
2 jaar. Nick van Eijkelenburg heeft aangegeven met ingang van het nieuwe 
schooljaar te gaan stoppen. Zijn zittingsduur zit erop.  

Vanwege dit vertrek dient er overeenkomstig het Reglement 
medezeggenschapsraad uit de oudergeleding een nieuwe kandidaat toe te 
treden tot de medezeggenschapsraad.  

Wilt u als ouder een belangrijke bijdrage leveren (strategisch/tactisch niveau) 
aan de school van uw kind(eren)? Dan is hier de gelegenheid om u 
verkiesbaar te stellen. 

U kunt dit kenbaar maken vóór 25 mei 2022 per mail via 
mr@dehoeveschool.nl. Ook voor vragen neemt u gerust contact met ons op! 

Wij zien uw reactie graag tegemoet! 
 

https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoevelaken/9079/kindcentrum-de-hoeve/tevredenheid/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/hoevelaken/9079/kindcentrum-de-hoeve/tevredenheid/
mailto:mr@dehoeveschool.nl
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 Gezonde pauzehap en traktatie 

Gedurende schooljaar 2021-2022 doet onze school mee met het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees 
voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende 
groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om 
verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar 
ook gezellig! 

De 20 weken gratis schoolfruit zitten er helaas al weer op!  

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle 
investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het 
gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de 
kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij 
hopen dat u dat óók vindt. Lees hier meer: 
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-
ouders.htm 

Gezonde traktaties 

Kies voor een gezonde pauzehap en traktatie. Dat is niet alleen lekker, maar 
ook leuk! Hier vindt u een link naar Gezond Trakteren met creatieve ideeën 
voor gezonde traktaties. 

   

  Schoolvoetbal 

Op woensdag 18 mei (op de studiedag) wordt het schoolvoetbal 
georganiseerd voor de kinderen van groep 7 en 8.  

We verzamelen om 13.00 uur bij het voetbalveld en spelen tot ongeveer 
17.30 uur.  
Op 20 mei zijn in de avond de finales van 19.00 tot 20.30 uur.  
Fijn dat we deze middag voor de kinderen met de hulp van ouders kunnen 
organiseren! We hopen op mooi weer. De andere kinderen zijn natuurlijk van 
harte welkom om onze sportievelingen te komen aanmoedigen! 

  

 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm
http://www.gezondtrakteren.nl/
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 Verjaardagen team 

Op woensdag 25 mei vieren we de verjaardagen van alle teamleden! Deze 
feestelijke dag staat in het thema van ridders en prinsessen. De kinderen 
mogen verkleed als ridder of prinses naar school komen en hoeven deze 
dag geen eten en drinken mee te nemen.  

Via Parro zullen we vragen om hulpouders voor het begeleiden van groepjes 
kinderen van de onder- en middenbouw. Zet u het alvast in uw agenda? 
Super fijn als u wilt komen helpen! 

We kijken uit naar deze feestelijke (verjaar)dag!! 
   

  

 
  Avondvierdaagse 

Alle aanmeldingen zijn verzameld en we kijken uit naar een gezellige 
avondvierdaagse in de week van 31 mei t/m 3 juni. 

Als u ingedeeld bent ingedeeld bent om mee te lopen als begeleider of bij 
een van de pitstops krijgt u vanzelf bericht. 

Rondom de start vindt u alle informatie op onze site of via de site van de 
avondvierdaagse Hoevelaken! 
Heel veel wandelplezier! 

   

  Zomerschool 

De gemeente Nijkerk heeft subsidie toegezegd voor het houden van de 
Zomerschool in 2022 en 2023. 

Op de achtergrond is de afgelopen weken al bezig geweest met de eerste 
voorbereidingen. U leest er meer over op: 
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/zomerschool    

   

 

 

 Nijkerk sportief en gezond 

Op 3 mei zijn er weer leuke activiteiten gepland in Hoevelaken.  
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 . 

 
  

 

 

 Vragen? 

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

 

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