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Beste ouders en verzorgers, 

Het schooljaar zit er alweer bijna op! Nog één week en dan begint de 
zomervakantie. Wat is het schooljaar weer voorbijgevlogen! 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van afronding, 
activiteiten, maar natuurlijk hebben we ook gewoon de ‘normale lessen’ 
gedraaid.  

Het is mooi om te zien hoe de kinderen deelnemen aan verschillende 
activiteiten. Het plezier, de samenwerking maar vooral ook de motivatie om 
iets voor elkaar te krijgen. Ik geniet er met volle teugen van. Ook een groot 
compliment aan het team op De Hoeve. Er is veel op jullie afgekomen de 
laatste periode. Knap hoe iedereen hier z'n weg in heeft gevonden! Dank 
daarvoor! 

Zoals gezegd, de laatste schoolweek staat voor de deur. Ik wens iedereen 
een mooie afsluiting toe en wens Monique Franken een fijne start!  

Tot slot; 1 mei jl. heb ik het stokje overgenomen van Philippe de Kort en ik 
kijk terug op een mooie tijd, ook al was het slechts een korte periode. Ik heb 
me vanaf dag één welkom gevoeld. Graag wil ik hiervoor iedereen 
bedanken! Wellicht dat we elkaar in de toekomst nog eens ergens treffen.  
Hopelijk tot ziens! 

Groeten, 

Peter Möhlmann 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Jaarkalender 
Schooleinddag  
(kinderen om 14.00 uur vrij) 
5 juli  

Musical groep 8 
6 juli 

Zomervakantie 
9 juli t/m 21 augustus 

Eerste schooldag 
22 augustus 

Openingsfeest 
1 en 2 september 

Schoolontwikkelingen 

Afgelopen schooljaar hebben we hard gewerkt om de gestelde doelen uit ons 
jaarplan te behalen. Dat is goed gelukt! U kunt in het jaarverslag lezen hoe we 
dat eruit ziet. 

In februari hebt u in de nieuwsbrief al kunnen lezen hoe we omgaan met 
verschillen in de stamgroep en hoe we onze didactiek daarop afstemmen. De 
laatste Cito-LOVS meting laat het positieve effect van deze verbetering zien.  
Daar zijn we trots op. 

In het nieuwe jaarplan leest u de doelen waar het team komend schooljaar 
aan gaat werken. Elke maand kijken we of we nog goed bezig zijn met onze 
gestelde ontwikkeldoelen, of het gelukt is om ons voor de afgelopen maand 
aan de gemaakte planning te houden. En als het eens een keertje tegen zit, 
passen we de planning gelijk aan. De laatste versie van het jaarplan plaatsen 
we steeds weer op onze website. Superhandig! Want zo kunt u dus per maand 
volgen hoe het met onze ontwikkeldoelen gaat. 

Binnenkort worden het jaarverslag 2021-2022 en het jaarplan 2022-2023 
weer gepubliceerd. U vindt ze terug op onze website (directe link). 

Medezeggenschapsraad zoekt versterking!   

De MR is op zoek naar een nieuw lid namens de oudergeleding! 

Ben je graag betrokken bij het reilen en zeilen van school? 
Denk je graag mee over schoolontwikkelingen?  
Wil je graag namens de ouders je stem laten horen?  
Heb je affiniteit met financiën?  
Ben je 6 avonden per jaar beschikbaar?  

Reageer dan nu! Via mr@dehoeveschool.nl. 
We zien de reacties met plezier tegemoet.   

Oudergeleding: Anne Looije 
Personeelsgeleding: Marijke Wiersma en Yannick Kuipers (voorzitter) 

Laatste schoolweek 

De laatste schoolweek staat in het teken van afscheid nemen. We wensen 
onze collega’s Dicky van der Veer een mooi pensioen en Lysanne Koeslag 
veel succes! De achtstejaars zwaaien we na hun eindmusical uit. Heel veel 
plezier op jullie school voor Voortgezet Onderwijs!  

Alle onderbouwkinderen gaan op donderdag 7 juli om 15.30 uur van de 
vakantie genieten. Voor groep 3 tot en met 7 start de vakantie vrijdag 8 juli 
om 15.30!  

Een hele fijne zomervakantie allemaal! 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2021/07/20210701-Jaarkalender-2021-2022.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/02/Nieuwsbrief-aan-ouders-1-februari-2022.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
https://www.dehoeveschool.nl/de-school/schoolplan/jaarplan
mailto:mr@dehoeveschool.nl
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Het nieuwe rooster, nieuwe schooltijden 

Vanaf volgend schooljaar gaat onze school, zoals bekend, werken volgens 
het vijf-gelijke-dagen-rooster. Dit betekent dat de kinderen elke dag van 
8.30 uur tot 14.15 uur naar school zullen gaan.  
Behalve de onderbouwkinderen, zij zijn op vrijdag vrij. 

De kinderen lunchen tijdens de middagpauze in de eigen stamgroep onder 
begeleiding van de leerkracht op school. 

Eten en drinken nemen de kinderen zelf mee. Verwacht wordt dat het eten 
en drinken gezond is, dus geen snoep. Bijvoorbeeld: belegde boterhammen, 
melk en een stuk fruit. Het eten voor tussen de middag blijft in de tas zitten.  

Rondom het lunchmoment spelen kinderen onder toezicht van 
leerkrachten, pedagogisch medewerkers van Jabadabadoe en vrijwilligers 
buiten. De leerkracht heeft dan zelf ook een pauzemoment. 

BSO/TSO Jabadabadoe 

Houdt u er dus rekening mee dat alle kinderen elke dag om 14.15 uur vrij 
zijn? Wellicht handig om dit ook aan de BSO, gastouder of oppas door te 
geven, mocht u hier gebruik van maken.  

Alle contracten voor de TSO worden vanaf 9 juli automatisch beëindigd. 
De laatste incasso van de TSO zal dan plaats vinden in week 28. 

Gymrooster 

De midden- en bovenbouwers gymmen met het nieuwe rooster een keer per 
week anderhalf uur in de sporthal aan het Ridderspoor in Hoevelaken.  

Het nieuwe gymrooster vindt u op onze website (directe link). 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/gymrooster
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Rapport en oudergesprekken 

Het team heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een verbetering van het 
inzichtelijk maken van de ontwikkelingen van uw kind.  

In het rapport zullen de resultaten en groei van uw kind overzichtelijker 
worden gepresenteerd. Dat zult u komend schooljaar vanzelf zien!  

Ook de planning van de oudergesprekken door het jaar heen is hiervoor 
gewijzigd. 

• De data van de rapportgesprekken vinden het komend schooljaar in 
een periode van twee weken plaats; de eerste ronde in januari en 
de tweede in juni.  

• De 10-minuten-gesprekken zullen plaatsvinden in de week van 14 
november (i.p.v. in maart). 

• De adviesgesprekken van groep 8 zijn gepland op 13 december 2022. 

U vindt alle data in het jaarrooster 2022-2023 op de website (directe link). 

De kinderen van groep 2, 5 en 8 mogen hun rapportmap aan het eind van 
dit jaar thuis houden. De andere kinderen nemen hun rapportmap na de 
zomervakantie weer mee terug naar school. 

 
 

 

  Ziekmeldingen 

In de ouderapp Parro is een nieuw menu voor ziek- en afwezig melden. Dit 
wordt vanaf het nieuwe schooljaar aangezet. Zo is de leerkracht direct op 
de hoogte van de afwezigheid van uw kind.  

Voor u als ouder betekent dit, dat u vanaf heden alle ziek- afwezig 
meldingen via dit menu aan ons kunt doorgeven. 

Mocht uw kind wegens ziekte of familieomstandigheden plotseling en 
onverwachts niet kunnen komen, dan kunt u dat ook vóór het begin van de 
lessen beginnen (vóór 8.30 uur) telefonisch doorgeven. 

Bijzondere verlofaanvragen dient u altijd tijdig in te dienen bij de directie!  
 

 
 

  

 

 
 

 

https://www.dehoeveschool.nl/de-school/vakantierooster
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/verlof-aanvragen
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Eerste schooldag 

Als Jenaplanbasisschool 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. 

Maandag 22 augustus is misschien wel de eerste schooldag van uw kind op 
De Hoeve. Spannend hoor! Voor alle nieuwe kinderen maken we graag een 
uitzondering. Ouders mogen de eerste ochtend gewoon met hun kind mee 
naar binnenlopen tot de deur bij het lokaal. 

   

   

 

 

Openingsfeest 

Dit jaar vindt het openingsfeest plaats op donderdag 1 en vrijdag  
2 september 2022. Ofschoon de kinderen uit de onderbouw op vrijdag altijd 
vrij hebben, worden ze op deze vrijdag toch op school verwacht. Bovendien 
zijn tijdens dit feest de tijden aangepast. Alle kinderen zijn vrijdag om 13.00 
uur uit.  

De bovenbouwers zullen de nacht van donderdag op vrijdag niet thuis, maar 
met elkaar op school doorbrengen.  

Het openingsfeest is voor kinderen en de leerkracht een gelegenheid om 
elkaar nog beter te leren kennen. De leerkrachten introduceren allerlei 
werkvormen waardoor de groepsvorming tot stand komt.  

Dit openingsfeest kan gelukkig weer doorgaan met heel veel ouderhulp!  
We rekenen daar dan ook op! Zet u deze dagen alvast in uw agenda? 

In de zomervakantie kunt u alvast meelezen met de verhalen van ‘Boutje 
van de rommelberg’. Bij de Bruna in Hoevelaken ligt een hele stapel klaar 
voor de kinderen van De Hoeve!  

In de eerste schoolweek ontvangt u de brief met alle verdere informatie 
over de avonturen die we die dagen samen gaan beleven! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Vragen? 

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

 

mailto:info@dehoeveschool.nl

