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Beste ouders en verzorgers, 

Na een zonnige zomervakantie mogen de kinderen aanstaande maandag 
weer terug naar school komen. We gaan ervanuit dat ze daar veel zin in 
hebben en we kijken naar hen uit! De afgelopen week is alles klaargemaakt 
voor een goede start. Het team heeft de groepen op orde gemaakt, er is 
vergaderd in bouwen en we hebben een leuke studiedag met elkaar beleefd. 
De studiedag stond in het teken van verbinden. Na een sessie over het 
ontwikkelen als team, onder begeleiding van Karin van Ginkel Home ⋆ Karin 
van Ginkel advies, zijn we op de fiets geklommen voor een leuke puzzelrit. Aan 
het einde van deze dag hebben we geproost op een gelukkig nieuw 
(school)jaar. 

Het was een leuke week waarin ik me welkom voelde. Het team heb ik op deze 
manier al een beetje beter leren kennen. Omdat ik u ook graag wil leren 
kennen, nodig ik u uit voor een kopje thee of koffie en een praatje. Hopelijk 
lukt het u om maandagochtend 22 augustus a.s. even aan te sluiten nadat u 
uw kinderen naar school heeft gebracht. Koffie en thee wordt u aangeboden 
bij de voetbalkooi. Mocht het regenen dan stellen we het een dagje uit. Indien 
u niet in de gelegenheid bent om te komen, maar mij toch graag wilt spreken
dan is dat natuurlijk mogelijk. Ik ben van maandag t/m donderdag aanwezig in
de school. Maakt u daarvoor een afspraak of loop even binnen.

Ik wens u en uw kinderen een goed schooljaar toe! 

Monique Franken  
Directeur-bestuurder De Hoeve 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
https://karinvanginkeladvies.nl/
https://karinvanginkeladvies.nl/
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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. 

Met de fiets naar school 
We hebben op het schoolplein weinig ruimte om fietsen te stallen. Met het 
schoolparlement zijn hierover afspraken gemaakt. Weet u het nog? 
Er is afgesproken dat kinderen uit de wijk ‘Kantemars’ lopend naar school 
komen. Kantemars wordt begrensd door de Veenwal, de Weidelaan, de 
Ooster- en Westerdorpsstraat én het Kerkepad. 
Voor het bezoek aan de sporthal is geen fiets nodig; daar gaan we immers 
groepsgewijs te voet heen!

Jaarkalender 
Eerste schooldag 
22 augustus 

Openingsfeest 
1 en 2 september 

Schoolkorfbal 
7 september 

Studiedag team 
(kinderen vrij) 
26 september 

Het nieuwe rooster, nieuwe schooltijden 

Vanaf maandag 22 augustus werken we 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. Het gebruik van de 
koelkasten vervalt.   

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.  

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/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids/gymrooster
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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 ziekte en afwezigheid 
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! 

Schoolgids 

Voordat u een vraag stelt aan de leerkracht, kunt u het antwoord misschien 
ook zelf al terugvinden in onze schoolgids!  

De schoolgids is een uitgebreid document dat geraadpleegd kan worden 
door de ouders en verzorgers van kinderen van De Hoeve en beantwoordt al 
uw vragen over de dagelijkse gang van zaken in de organisatie.  

U vindt er informatie over onze visie op onderwijs, de wijze waarop wij de 
week structureren en activiteiten organiseren.  

U vindt de schoolgids 2022-2023 digitaal op www.dehoeveschool.nl. 

Privacy 

De school heeft toestemming nodig om beeldmateriaal van uw zoon of 
dochter te kunnen delen. Aan het begin van het schooljaar vragen we u dan 
ook uw voorkeuren door te geven. 

Dit kan heel gemakkelijk in Parro via de volgende stappen: 

- Onder acties (onder de groepen) vin de Privacy-voorkeuren.
- Tik op Privacy-voorkeuren.
- Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes of het potloodje
achter het kind.

Vacature 

Na ruim 16 jaar op De Hoeve te hebben gewerkt, gaat Jeannet van de Kolk 
ons verlaten. Zij heeft per 1 oktober een nieuwe baan gevonden. We zijn op 
zoek naar vervanging voor haar. Weet u iemand of kent u iemand die deze 
baan als beleidsmedewerker/ICT-coördinator goed zou passen? Aarzel dan 
niet om de vacature door te sturen! U vindt hem hier. 

https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/verlof-aanvragen
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/schoolgids
https://nl.indeed.com/vacature-bekijken?jk=869e28342c65ace6&from=native&from=mobRdr&utm_source=%2Fm%2F&utm_medium=redir&utm_campaign=dt
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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? 

Heeft u al meegelezen met de verhalen van ‘Boutje van de rommelberg’? Bij 
de Bruna in Hoevelaken ligt een hele stapel klaar voor de kinderen van De 
Hoeve!  

Maandag 22 augustus 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

