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Beste ouders en verzorgers, 

Na de meivakantie ben ik gestart op deze school ‘De Hoeve’.  

Omdat mijn eerste schoolleidersbaan in het onderwijs ook op een 
Jenaplanschool was, ken ik het onderwijsconcept al behoorlijk goed! Dit is 
natuurlijk altijd prettig.  

Ik heb een goede overdracht met Philippe gehad en voel me vanaf de 
eerste dag thuis hier op school. Ik zie een hoge betrokkenheid bij kinderen 
die plezier hebben in hetgeen ze leren en ontdekken.  

De leerkrachten werken op een mooie manier met elkaar én de kinderen 
samen om zo de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden. Ook heb ik al 
enkele ouders mogen spreken. Al met al kan ik zeggen dat ik een goede 
start heb gehad.  

Zoals bekend zal ik tot de zomervakantie op De Hoeve zijn om daarna het 
stokje door te geven. Binnenkort stellen we graag de nieuwe directeur- 
bestuurder aan u voor! 

Groeten, 

Peter Möhlmann 

   

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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  Indeling van de stamgroepen 

Op dit moment zijn we druk bezig om het formatieplaatje voor volgend 
schooljaar te maken. Welke leerkracht krijgt welke groep? Hoe gaan de 
groepen eruit zien? Welke kinderen komen bij elkaar in de groep? 
Bovenstaande hopen we op donderdag 9 juni a.s. met de kinderen en u te 
kunnen delen!   

Graag geven wij u inzage in hoe de indeling van de groepen tot stand komt; 

Allereerst vinden wij het heel belangrijk om alle kinderen goed in beeld te 
hebben. Hoe leren de kinderen? Wat hebben ze hiervoor nodig? Waar staan 
ze in hun eigen ontwikkeling? Dit noemen we de cognitieve en didactische 
vaardigheden. Ook kijken wij naar de sociale aspecten. Met wie spelen de 
kinderen graag? Wie zijn vriendjes en vriendinnetjes? Hoe zijn de kinderen 
in een groep? Hoe is de verdeling jongens en meisjes? Ook het 
samenwerken tussen kinderen is een belangrijke factor in dit proces. Ieder 
kind leert op zijn/haar eigen manier, maar elkaar helpen is natuurlijk altijd 
goed. We kijken dus ook goed naar karakters en het gedrag van de 
kinderen.  

Zoals u leest hebben wij te maken met veel factoren om tot een goede 
groepsindeling te kunnen komen. De indeling is zorgvuldig door de 
leerkrachten samengesteld en vervolgens via de onder-, midden- en 
bovenbouw voorzien van feedback. Met deze feedback is opnieuw kritisch 
gekeken om zo tot een definitieve indeling te komen waar alle bouwen 
achter staan. Het is elk jaar een hele puzzel om aan alle wensen van zowel 
kinderen, ouders en de leerkrachten te voldoen. Er gaan dus vele ogen 
overheen. Belangrijk om te weten is dat wij een indeling zullen presenteren 
die alleen bij zéér hoge uitzondering nog kan worden gewijzigd. 

  
 

Jaarkalender 
Avondvierdaagse 
31 mei – 3 juni 
 
Tweede Pinksterdag - vrij 
6 juni  
 
Oudergesprekken 0+3+7 
7 t/m 9 juni 
 
Groepsindeling bekend 
16 juni 
 
Oudergesprekken 2+5+8 
20 t/m 23 juni 
 
Introductiedag  
29 juni 

 

Midweekviering van de Lieveheersbeestjes 
  

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
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Over personeel 

Juf Dicky met pensioen 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Dicky van der 
Veer. Zij gaat dan van haar welverdiende pensioen genieten! 

Dicky, wie kent haar niet, is al heel wat jaren werkzaam op onze school. In 
de onderbouw heeft zij lange tijd een fijne samenwerking gehad met (oud-
collega) Theresia Jansen, een samenwerking die maar liefst 17 jaar heeft 
geduurd. De laatste twee jaar deelt zij de kinderen uit de 
Lieveheersbeestjes met juf Bernadette van Elk. 

We zullen haar altijd kleurige verschijning gaan missen! Bedankt Dicky voor 
de vele mooie jaren! 

Natuurlijk zullen we een gepast afscheid voor Dicky organiseren, maar dat 
verklappen we hier niet. We hopen de Hoeveperiode voor Dicky mooi te 
kunnen afsluiten. 

Na de schooleinddag is er op dinsdag 5 juni van 14.00 tot 14.30 uur 
gelegenheid voor ouders en andere belangstellenden om Dicky de hand te 
schudden. 

Lisa Keuning afwezig 

Onze teamleider van de onderbouw maakt de komende tijd een pas op de 
plaats. Haar taken worden overgenomen door de andere teamleiders en de 
collega’s van het onderbouwteam.  

Afscheid Lysanne Koeslag 

Juf Lysanne heeft al eerder aan de kinderen in de Egels verteld dat ze, na 
ruim 6 jaar op De Hoeve te hebben gewerkt, de school aan het eind van dit 
schooljaar zal gaan verlaten. 

Ze heeft behoefte aan een nieuwe uitdaging en gaat daar de komende tijd 
naar op zoek. Het team en de kinderen zullen haar op een later moment in 
het zonnetje zetten en haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij 
de kinderen, het team en de school. 

In de brief over de nieuwe groepsindeling wordt de bezetting van de groep 
bekend gemaakt.  

  
 

  Introductiedag 

Op woensdag 29 juni brengen we een ochtend door in de 
groepssamenstelling van het nieuwe schooljaar. Zodoende weten de 
kinderen bij welke andere kinderen en bij welke leerkracht ze in de groep 
komen. Alle nieuwe kinderen op De Hoeve ontvangen voor deze feestelijke 
ochtend een uitnodiging van hun leerkracht. 

Alle jongste kinderen uit de onderbouw die op 5 september 2022 4 jaar 
zijn, worden die dag om 9.00 uur op school verwacht. Zij worden om 11.30 
uur weer opgehaald door hun ouders. 
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De oudste onderbouwkinderen worden die dag door hun groepsgenoten van 
volgend schooljaar feestelijk opgehaald bij de onderbouw. De kinderen van 
het vijfde leerjaar spelen voor een dagje dat ze bovenbouwers zijn en ook zij 
worden om kwart voor negen in de middenbouw door bovenbouwkinderen 
opgehaald. Om 12.00 uur gaat iedereen weer terug naar zijn eigen 
stamgroep om de ochtend te evalueren. 

De achtstejaars zijn deze dag, voor zover ze niet op bezoek zijn bij hun 
school voor voortgezet onderwijs, vrij. 

  
 

  

 
Koken in de middenbouw 

  
 

  Schooleinddag 

Dinsdag 5 juli a.s. sluiten we het schooljaar feestelijk af! We maken er een 
muzikaal feest van. Wat we precies gaan doen is nog een verrassing, want we 
nemen die dag ook afscheid van juf Dicky.   

Zoals in de schoolgids vermeld staat, hebben we deze dag een continurooster 
van 8.30 - 14.00 uur. Alle kinderen zijn om 14 uur uit. De BSO start dan 
eerder. 

Tussen de middag lunchen alle kinderen op school. De lunch en het eten en 
drinken voor de ochtendpauze wordt deze dag verzorgd door de dames van de 
feestcommissie. Dat wordt smullen! 

Mocht uw kind een allergie hebben of een dieet volgen, wilt u dan zelf uw kind 
een lunch meegeven? Mocht u hier vragen over hebben, overlegt u dan met 
de leerkracht van uw kind? 

We hopen op een gezellige afsluiting van het schooljaar!  
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Afscheid achstejaars 

Nog even, dan nemen we afscheid van onze achtstejaars. In de middagen 
wordt al volop geoefend aan de musical en we kunnen u vertellen, dat 
wordt genieten!  

We kijken naar de musical met alle kinderen van school op 
maandagmiddag en niet op dinsdag tijdens de schooleinddag zoals we 
gewend waren. Deze maandagmiddag is er geen gelegenheid voor 
belangstellenden om mee te kijken. 

We zijn heel blij u de afscheidsavond van onze groep 8 kinderen op 
woensdagavond 6 juli weer samen met u te kunnen vieren. Alle kinderen 
van groep 8 ontvangen een uitnodiging voor 4 personen, broertjes en zusjes 
die op De Hoeve zitten, mogen zonder kaartje gezellig mee. Die avond is er 
een livestream voor de thuisblijvers! De link zal voor die tijd met u gedeeld 
worden.  

Fijn dat we nog een paar weken van jullie mogen genieten, achtstejaars! 
  

 

  

 
Project WO II in de bovenbouw 

   

  

Wegafsluiting 

U heeft het vast al gemerkt, vanaf 30 mei wordt de Kantemarsweg vanaf de 
kruising met de Oosterdorperstraat tot aan het zebrapad bij het 
Dokterspaadje geheel afgesloten zijn voor verkeer vanwege 
werkzaamheden aan het wegdek. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 
weken in beslag nemen. 

 
  

 

 

 Vragen? 

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

 

mailto:info@dehoeveschool.nl

