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Beste ouders en verzorgers,
De eerste weken van school hebben we al zoveel beleefd en zoveel informatie
te delen, dat we besloten hebben een extra nieuwsbrief te maken. In deze
nieuwsbrief vindt u o.a. informatie over personele zaken. Tevens wil ik de
ruimte nemen om mijn bevindingen van het openingsfeest met u te delen.

Onderwerpen
• Over personeel
• Kennismakingsgesprekken
• Jenaplanavond
• Van het schoolparlement
• Project
• Epilepsieloop

Zoals u weet stond het openingsfeest in het thema van Boutje van de
rommelberg en speelden een groot aantal teamleden een rol uit het
jeugdboek. Nog niet eerder heb ik op een school zo'n openingsfeest
meegemaakt, dus ik wist niet precies wat me te wachten stond. Maar ik kan u
vertellen dat ik al uitkijk naar het openingsfeest van het nieuwe schooljaar!
Mijn bewondering gaat uit naar de tomeloze inzet van de teamleden om de
kinderen een onvergetelijk feest te geven. Decorbouwen, toneelspelen, een
techniekproject op het schoolplein, een chaosspel, uitjes met de bovenbouw
naar de Spelerij https://www.spelerij.nl/ en naar het zwembad. En als klap op
de vuurpijl een overnachting voor groep 6 t/m 8 in de school! Het was een
enorme belevenis, waarna we moe maar voldaan op vrijdag om 13 uur de
schooldeur sloten om te genieten van een rustig weekend. Op de website van
de school vindt u leuke foto's van het openingsfeest.
Met vriendelijke groet,
Monique Franken
Directeur-bestuurder De Hoeve
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Over personeel
Wendy Steinfort Schaap, onze teamleider van de middenbouw is afwezig i.v.m.
een operatie waar ze van moet herstellen. Tevens zal ze op een later tijdstip
opnieuw geopereerd moeten worden. We verwachten dat zij daardoor geruime
tijd afwezig is.
Lisa Keuning, onze teamleider van de onderbouw is aan het re-integreren en
bouwt haar uren op school voorzichtig weer op. Een aantal taken wordt door
Sharon Pouw, leerkracht van de Woelmuizen, overgenomen.
Nancy de Graaff, voormalig directeur hier op De Hoeve, zal niet meer
terugkomen op De Hoeve omdat zij niet kan herstellen van haar ziekte. Nancy
neemt geen afscheid van de school, maar we zullen op gepaste wijze een
mooie herinnering voor haar verzorgen. Hier komen we op een later moment
op terug.
We wensen allen veel goeds.

Jaarkalender
Kennismakingsgesprekken
1+3+8
19-22 september
Studiedag team
(kinderen vrij)
26 september
Schoolfotograaf
3-4-5 oktober
Jenaplanavond
11 oktober

Jeannet van de Kolk, onze beleidsmedewerkster, neemt helaas afscheid van
de school. Met haar en het team zullen we daarvoor een gezellig afscheid
vieren. Ilona Vroegh zal vanaf 1 oktober a.s. de taken van Jeannet gaan
overnemen. Ilona kent de school al vanuit haar ervaring als ouder en gaat nu
de andere kant van de organisatie leren kennen. We zijn blij met haar komst!
Welkom Lidy Veraar! Sinds 1 september is Lidy bij ons op vrijdag aan het werk.
Zij vervult de taken van conciërge op vrijdag. Daarnaast zien we haar ook op
andere dagen als vrijwilliger met kinderen lezen in de middenbouw en helpt zij
in de schoolbibliotheek op dinsdag.
Doordat het MT niet volledig bemand is, denken we na over een oplossing voor
de vervanging. U wordt hier z.s.m. over geïnformeerd. We zijn in ieder geval op
zoek naar een intern begeleider. Indien u iemand kent, die uren op vervanging
zou willen werken dan horen we het graag!

Kennismakingsgesprekken
Om een goed beeld te krijgen van de nieuwe kinderen in de bouw worden
deze ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Ouders kunnen
dan hun kind typeren en aangeven wat het kind nodig heeft in de
begeleiding. We hopen bij dit gesprek beide ouders te ontmoeten, zodat de
eerste basis voor een goede samenwerking in gang wordt gezet.
De kennismakingsgesprekken voor nieuwe ouders van kinderen uit groep 1, 3
en 6 vinden plaats in de week van 19 september 2022.
De uitnodig voor de gesprekken is al verstuurd!

Pagina 2 van 4

Jenaplanavond
Op dinsdag 11 oktober is de Jenaplanavond gepland. Op deze avond laten alle
kinderen aan hun ouders zien wat ze allemaal leren en ontdekken en hoe dit
wordt ingepast in ons Jenaplanonderwijs. Ouders en verzorgers kunnen de
materialen bekijken die de kinderen gebruiken en hun vragen stellen aan de
leerkracht(en).
We nodigen u samen met uw kind(eren) van harte uit van 18.00 tot 19.00 uur!
Zet u deze datum en tijd alvast in uw agenda?

Van het schoolparlement
Dinsdag 6 september hebben we met de kinderen van het schoolparlement
voor het eerst vergaderd met de directeur Monique. Een onderwerp is geheim
(dat mogen de leerkrachten nog niet weten), maar de andere onderwerpen die
we bespraken, gingen over de manier van werken in het parlement.
Alle kinderen hebben een maatje die hen helpt op tijd te komen en de notulen
van het parlement in de groep te bespreken.
We hebben deze eerste vergadering vooral gesproken over wensen voor het
schoolplein. Aan het eind maakte Monique een foto van ons!

Project
Afgelopen week zijn we gestart met het techniekproject. In de middenbouw
gaat het project over de fietsenwerkplaats. We gaan alles leren over de
fiets. We hebben een fiets goed bekeken in de kring en een jaaropening in
de zaal gehad. Vandaag hebben we een workshop over constructies gehad
zoals bruggen en fietsen. Vraagt u maar eens aan uw kind wat nou een
constructie precies is! 😉😉
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Komende week krijgen de kinderen verschillende workshops van andere
juffen/meesters binnen het project.
In de onderbouw gaan we de komende weken werken over bruggen.
Kinderen mogen spullen die passen bij dit project meenemen voor op de
kijktafel. Als jullie leuke boeken hebben die bij dit project passen, dan
zouden we die ook graag willen lenen.
We hebben de letter b geoefend in de kring. We hebben al veel spullen
gevonden die beginnen met de b. Deze stoppen we in de lettermuur.
In de bovenbouw wordt ook geleerd over bruggen. In groepjes bouwen de
kinderen een brug van stroken papier. De brug moet een afstand van
30 cm overbruggen en 500 gram houden. Ze mogen zelf bepalen hoe ze
het doen. Ze mogen een schaar en lijm gebruiken. Welke brug is het
sterkst?
De komende weken leren ze nog veel meer over constructies en soorten
bruggen!

Epilepsieloop
Onlangs is een oud leerling van onze school plotseling overleden, Jesper
Timmerman is zijn naam. Goede vrienden van zijn ouders gaan op
8 oktober a.s. de EpilepsieLoop wandelen. Ze willen zoveel mogelijk geld
inzamelen voor de Epilepsie stichting.
De Hoeve is gevraagd op een of andere manier hier ook een steentje aan bij
te dragen. Dat doen we door de link met u te delen:
https://tinyurl.com/2gfb4pzl

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