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Beste ouders en verzorgers, 

Zoals eerder aangegeven hebben we in het managementteam te maken 
met ziekte en afwezigheid van collega's. Daarom is een wijziging 
aangebracht in de verdeling van MT-taken. De taken van de teamleiders 
worden, vanaf deze week, overgenomen door ib-ers en bouwcoördinatoren. 
Anne-Marie Straatsma neemt adjunct-taken waar, waardoor zij niet als ib-er 
van de bovenbouw ingezet kan worden. 

Vanuit de Compaen groep hebben we een interim begeleider (ib-er) 
ingehuurd. Mieke van Leijenhorst zal de ib-taken van de middenbouw 
verrichten. Bernadette van Elk (leerkracht Lieveheersbeestjes) is de ib-er 
van de onderbouw, zij zal hiervoor een extra dag gaan werken. Mirjam 
Bresjer (leerkracht Vossen en Uilen) is de ib-er van de bovenbouw, zij zal 
hiervoor ook een extra dag gaan werken. 
 
De bouwcoördinatortaken zijn als volgt verdeeld: 
Onderbouw: Sharon Pouw (leerkracht Woelmuizen) 
Middenbouw: Gaby Boersen (leerkracht Bevers) 
Bovenbouw: Rutger Smeenk (leerkracht Vossen en ondersteuner) tot de 
herfstvakantie. Na de herfstvakantie: Jorinde Veraar (leerkracht Tijgers). 
 
De bouwcoördinatoren krijgen de uren voor hun taken gecompenseerd. Zij 
blijven voor de groep staan en werken extra. Bij Jorinde is dit echter niet 
mogelijk, omdat zij fulltime voor de groep staat. Na de herfstvakantie zal 
Maikel de With (leerkracht Panda's) daarom een dag met de Tijgers gaan 
werken. Dit is mogelijk omdat Amber de Gooijer na de herfstvakantie 
terugkomt van haar zwangerschapsverlof. 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Jaarkalender 
Schoolfotograaf  
3-4 oktober 
 
Jenaplanavond 
11 oktober 18 - 19 uur 
 
Herfstvakantie 
24-28 oktober 
 
 

Het maken van bovenstaand plan was een hele puzzel maar het is gelukt 
doordat collega’s extra wilden gaan werken en we ondersteuning krijgen 
van de Compaen groep. Fijn dat het team bereid is om gezamenlijk de 
lastige situatie in het managementteam op te lossen! 

Bovenstaande verdeling van taken blijft in ieder geval tot aan de 
kerstvakantie. Daarna hopen we dat de teamleiders hun taken weer kunnen 
oppakken. 
 

Studiedag team 

Maandag 26 september jl. hebben we met het gehele team een studiedag 
over Wereldoriëntatie gevolgd. Tijdens de ochtend hebben we 
geïnventariseerd op welke wijze we, in de verschillende bouwen, werken 
aan Wereldoriëntatie (projecten) en op welke wijze we het onderwijsaanbod 
op dit gebied kunnen optimaliseren. Daarvoor zijn we met elkaar in gesprek 
gegaan en hebben we materialen bekeken. In de middag is een aantal 
collega’s verder gaan werken aan hun HBO Master Jenaplanonderwijs en 
hebben input gekregen voor hun meesterstuk. Een meesterstuk gaat over 
verschillende aspecten van het (Jenaplan) onderwijs en collega’s hebben 
hiervoor een eigen onderwerp gekozen. De dag werd verzorgd door HetKan! 
- Jij doet er toe! (hetkanvoorhetkind.nl) en zal een vervolg krijgen op de 
studiedag in november a.s. 
 

Nieuwe rekenmethode 

Op woensdagmiddag 28 september jl. hebben de middenbouw en 
bovenbouw een studiemiddag gevolgd over de nieuwe rekenmethode 
Pluspunt. Nu we enkele weken met de nieuwe methode gewerkt hebben, 
konden we onze vragen, opmerkingen en bespreekpunten neerleggen bij 
een onderwijsadviseur tijdens een Pluspunt-training. Fijn om ons zo te 
kunnen verdiepen in de methode! 
 

Corona 

Helaas merken we dat Corona ook onze school weer gevonden heeft en zijn 
enkele leerlingen ziek. We maken ons nog geen zorgen, maar merken dat er 
behoefte is aan informatie over quarantaine, schoolafspraken ed. Met de 
MR bespreken we dinsdagavond 4 oktober a.s. het sectorplan onderwijs om 
een draaiboek klaar te hebben.  

Via onderstaande link vindt u meer informatie over de basisadviezen: 
Adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 | 
Rijksoverheid.nl. 
 

Panelavond 

Binnenkort ontvangt u via Parro een uitnodiging voor de panelavond op 
woensdagavond 2 november van 19:00 tot 20:30 uur. Een panelavond is 
nieuw op De Hoeve en wordt ingezet om meningen van ouders te 
inventariseren. Komende panelavond zal gaan over mediawijsheid.  

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
https://www.hetkanvoorhetkind.nl/jenaplan/
https://www.hetkanvoorhetkind.nl/jenaplan/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
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We willen graag met ouders brainstormen over het gebruik van devices en 
apps door kinderen. We spreken over de positieve en negatieve effecten 
voor kinderen. Indien gewenst zullen we, lopende het schooljaar, meer 
panelavonden organiseren waarin we verdiepende gesprekken kunnen 
voeren over de communicatie, de kwaliteitszorg, tevredenheidspeiling e.d.  

Het praten over deze onderwerpen is in een grote groep niet efficiënt, dus 
kiezen we er voor een beperkt aantal ouders uit te nodigen. De uitnodiging 
verloopt op volgorde van inschrijving. Indien u belangstelling heeft, noteert u 
de avond dan alvast in uw agenda. 

Met vriendelijke groet, 

Monique Franken  
Directeur-bestuurder De Hoeve 

  
 

  Afspraak over Pokémonkaarten 

Pokémonkaarten zorgen voor onrust in de school, daarom is het niet langer 
toegestaan om Pokémonkaarten mee naar school te nemen. Deze kaarten 
mogen ook niet in tassen of jassen bewaard blijven. In alle groepen is deze 
afspraak met de kinderen besproken. 

   
 

 

 Van het samenwerkingsverband “Zeeluwe” 

Hier vindt u het Jaarverslag 2021 van de Ondersteuningsplanraad (OPR) van 
het samenwerkingsverband passend onderwijs “Zeeluwe”. Met dit jaarverslag 
beoogt de OPR zich te verantwoorden voor haar werkzaamheden in 2021 en 
wil hiermee de achterban (ouders en leerkrachten) niet alleen informeren, 
maar ook motiveren zich aan te melden mochten er vacatures ontstaan. 
 

  
 

 

 Cursus blind leren typen  

De Hoeve heeft goede ervaringen met de online typcursus van TypeTopia. 
Vanaf groep 5 kunnen kinderen hier thuis mee starten. De typcursus wordt 
aangeboden in een reguliere versie en een dyslexieversie en kost met de 
korting € 99,-.  
Wilt u weten hoe het werkt? Ga naar https://www.dehoeveschool.nl/voor-
ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen   

De actiecode SC3959M22 is geldig tot en met 15 november 2022!  
   

 

 

 Vragen? 

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

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/09/Jaarverslag-Ondersteuningsplanraad-2021-.pdf
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen
https://www.dehoeveschool.nl/voor-ouders/nieuwsbrief/cursus-blind-leren-typen
mailto:info@dehoeveschool.nl

