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Beste ouders en verzorgers, 

De eerste nieuwsbrief na de herfstvakantie, die met veel zonnige dagen wel op 

een zomervakantie leek. Ik hoop dat u een heerlijke vakantie heeft gehad en 

dat de kinderen weer zin hadden om naar school te gaan. Waarschijnlijk 

vinden ze het leuk om hun vriendjes en vriendinnetjes weer te zien, maar het 

is fijn als ze ook weer zin hebben om lessen te volgen en veel te leren. Tijdens 

mijn herfstvakantie was ik op Vlieland. Ik heb genoten van lange wandelingen 

en mooie uitzichten. Daarna was het heerlijk uitrusten op een terras, in het 

zonnetje. 

 

Een heerlijke rustweek om daarna weer fijn met mijn collega’s en alle 

kinderen aan de slag te gaan. We maken mooie plannen voor de komende vier 

jaren, waarmee het strategisch meerjarenplan geschreven wordt. We 

overleggen met elkaar wat goed gaat en we daarom stevig vasthouden/ 

http://www.dehoeveschool.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl
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Jaarkalender 

10 minuten gesprekken  

14-17 november 

 

Studiedag 

(kinderen vrij) 

Donderdag 24 november 

 

 

 

 

borgen. Tevens bespreken we wat beter kan en op welke wijze we deze 

onderdelen kunnen optimaliseren. Vanzelfsprekend houden we u hiervan op 

de hoogte. We zullen u ook blijven vragen om feedback en inspraak.  

Zoals we op woensdag 2 november a.s. doen tijdens de eerste 

ouderpanelavond. Meerdere ouders hebben zich hiervoor opgegeven, waar we 

erg verheugd over zijn. Tijdens deze avond praten we met elkaar over 

mediawijsheid. Er wordt naar meningen en inzichten gevraagd, om zodoende 

een gezamenlijke visie (ouders en school) te ontwikkelen. Indien u zich heeft 

opgegeven, dan bent u vanaf 19:00 uur welkom in de theaterzaal. Koffie, thee 

en iets lekkers staat klaar. We sluiten om 20:30 uur af. 

Bent u niet aanwezig maar wilt u wel graag meedenken, dan kan u via de link 

op de stellingen reageren tot 2 november 16:00 uur. 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y6n_qFJZq0CFTigah

sBg-

La90026bcJElRtwQ56wNitUN1NUVzk1V1pKQVFGSk9CRTVGM0ZZRjVRRC4u&

sharetoken=chlRMeTUMMhsDv7YEgJY 

Wilt u meer delen dan alleen een ja of een nee, reageert u dan via een mail 

naar de info op de onderstaande stellingen. Deze stellingen betreffen niet de 

mening van de school, maar hebben als doel het gesprek met elkaar te 

voeren. 

De stellingen die we tijdens de panelavond bespreken zijn: 

o School en ouders moeten dezelfde afspraken rondom het gebruik van 

telefoon/ devices voor leerlingen hebben. Deze afspraken maken we 

in onderling overleg. 

o Pestgedrag via Social media moet aangepakt worden door ouders en 

is geen schoolaangelegenheid. 

o Door het gebruik van Social media worden contacten oppervlakkiger. 

Daarom moeten we kinderen ook sociale vaardigheid voor het internet 

leren.  

o De voordelen van het gebruik van Social media voor kinderen moeten 

we inventariseren en effectief inzetten. 

o Ons handelen op het internet is een voorbeeld voor de kinderen, 

daarom moeten we ons eigen gebruik beperken in het bijzijn van 

kinderen. 

o School moet een doorgaande leerlijn ontwikkelen voor ICT- 

basisvaardigheden, informatie-vaardigheden, mediawijsheid, 

computational thinking (data, robots programmeren en kunstmatige 

intelligentie). 

o Elk kind heeft recht op een tablet, laptop, computer of telefoon. 

o School moet het gebruik van mobiele telefoon in de school verbieden, 

om zodoende te zorgen voor een veilig schoolklimaat. 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y6n_qFJZq0CFTigahsBg-La90026bcJElRtwQ56wNitUN1NUVzk1V1pKQVFGSk9CRTVGM0ZZRjVRRC4u&sharetoken=chlRMeTUMMhsDv7YEgJY
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y6n_qFJZq0CFTigahsBg-La90026bcJElRtwQ56wNitUN1NUVzk1V1pKQVFGSk9CRTVGM0ZZRjVRRC4u&sharetoken=chlRMeTUMMhsDv7YEgJY
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y6n_qFJZq0CFTigahsBg-La90026bcJElRtwQ56wNitUN1NUVzk1V1pKQVFGSk9CRTVGM0ZZRjVRRC4u&sharetoken=chlRMeTUMMhsDv7YEgJY
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=y6n_qFJZq0CFTigahsBg-La90026bcJElRtwQ56wNitUN1NUVzk1V1pKQVFGSk9CRTVGM0ZZRjVRRC4u&sharetoken=chlRMeTUMMhsDv7YEgJY
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o Kinderen moeten les krijgen over het veilig gebruikmaken van het 

internet. Hiermee moet zo vroeg mogelijk gestart worden. 

o Ouders moeten vanuit school tips krijgen over educatieve 

programma’s op het internet, zodat het oefenen thuis aansluit bij het 

leren op school. 

Mocht u bij deze stellingen nog onderwerpen missen, geeft u dit dan aan. Door 

kennis te delen, wordt de visie op mediawijsheid compleet. 

Met vriendelijke groet, 

Monique Franken  

Directeur-bestuurder De Hoeve 

  
 

 
 

De MR (Medezeggenschapsraad) en verkiezingen 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit 

ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen 

door alle ouders en personeel van de school. De rol van de 

medezeggenschapsraad op school is meepraten over het schoolbeleid. Voor 

een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de 

medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de 

medezeggenschapsraad een belangrijke manier om mee te praten over het 

beleid op school. De leden van de medezeggenschapsraad worden gekozen 

door alle ouders of personeel. Leden van de medezeggenschapsraad 

vertegenwoordigen daarmee hun eigen achterban. 

Voor de zomervakantie is aangekondigd dat er een vacature is voor de MR. 

Drie ouders hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld. Daar zijn we heel erg 

blij mee! 

We zoeken voor de MR echter 1 ouder en daarom zijn er verkiezingen. Ouders 

die graag de school willen vertegenwoordigen zullen zichzelf voorstellen. U 

wordt gevraagd 1 stem per gezin uit te brengen. Mocht u om duidelijk 

aanwijsbare reden meer stemmen per gezin willen uitbrengen, bijvoorbeeld 

omdat u gescheiden leeft, dan kunt u dit aangeven bij de MR. Stuurt u 

hiervoor een mailtje naar de MR of geeft u dit door aan 1 van de MR-leden. In 

school zijn dat Yannick en Marijke, Anne Looije-Traa is als ouder te benaderen. 

De informatie over de verkiezingen wordt u z.s.m. toegestuurd door de MR. 

 
  

 
 

Personele wisselingen 

Vanaf de herfstvakantie zal Rutger op de donderdagen ib-taken op zich 

nemen. Daardoor zal Maikel op de donderdagen met de Flamingo’s gaan 

werken. Amber start weer voor drie dagen met de Panda's, nu haar 

zwangerschapsverlof is afgelopen. 
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Tv kijken tijdens de lunch 

Tijdens de lunch op school wordt er in de groepen soms tv gekeken, terwijl tv 

kijken thuis tijdens het eten misschien niet goedgekeurd wordt. Het is 

namelijk zo de lunchtijd, bij ons op school, gerekend wordt als onderwijstijd. 

Daardoor zijn we als school verplicht om iets educatiefs aan te bieden. In deze 

tijd eet de leerkracht meestal tegelijk met de kinderen, waardoor voorlezen of 

instructie geven lastig wordt. Daardoor wordt er gekozen om jeugdjournaal op 

te zetten of een filmpje dat aansluit bij een project te kijken.  

 
  

  Oudergesprekken 

In de week van 14 november vinden er oudergesprekken plaats, de 

zogenaamde spreekavond. De gesprekken zijn niet verplicht, maar vrijblijvend. 

Je kunt je, als ouder, opgeven voor een gesprek als je gerichte vragen hebt 

over uw kind aan de stamgroepleider. Mocht u behoefte hebben aan een 

gesprek, wilt u dit dan doorgeven aan de stamgroepleider via Parro? Dit kan 

tot en met 2 november 12.00 uur. Vanaf 3 november kunt u zich dan 

inschrijven in de openstaande tijdvakken.  

   

 

  Tekenwedstrijd 

Ook tijdens dit schooljaar zet de gemeente Nijkerk weer in op het sport- en 

cultuur stimuleringsproject van Sjors Sportief & Creatief. Jaarlijks kunnen de 

kinderen meedoen aan een tekenwedstrijd en de strijd aangaan met andere 

kinderen om de mooiste kleurplaat te maken en daarmee de voorkant van het 

nieuwe boekje in te mogen vullen. Ook dit jaar is er weer een tekenwedstrijd 

waar de kinderen vanaf nu aan mee kunnen doen.  

Alle tekeningen die ingestuurd worden vóór 1 december 

naar gert@nijkerksportiefengezond.nl dingen mee naar de prestigieuze prijs 

van de voorkant van het boekje.  

Hierbij vindt u de link naar het filmpje: Tekenwedstrijd - Sjors Sportief & 

Creatief 

  
 

  
Dag van de Leraar – woensdag 5 oktober 

Op 5 oktober jl. Heeft het schoolparlement alle teamleden in het zonnetje 

gezet. Het was namelijk de dag van de leraar (en alle andere teamleden).  

De kinderen hebben voor iedereen een scheurkalender uitgezocht, ingepakt 

en bezorgd. Daarbij lazen ze een brief voor om hen te bedanken voor alles. 

mailto:gert@nijkerksportiefengezond.nl
https://www.youtube.com/watch?v=j-XLmzwOuKU
https://www.youtube.com/watch?v=j-XLmzwOuKU
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  Sinterklaas op De Hoeve 

Vol verwachting klopt ons hart.. want Sinterklaas komt op 12 november weer 

aan in Nederland! Vanaf dan staat alles op De Hoeve in het teken van dit 

gezellige feest!  

Op 5 december geven we Sinterklaas een warm welkom bij ons op school. 

Voor de kinderen van de midden- en onderbouw heeft de Sint, in 

samenwerking met de ouderraad, een cadeautje geregeld. De kinderen van 

de bovenbouw trekken lootjes en maken surprises voor elkaar. Op deze dag 

gelden de normale schooltijden en mogen de kinderen verkleed naar school 

komen. We kijken uit naar deze feestelijke tijd van het jaar! 
   

 

 

 Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een 

berichtje naar info@dehoeveschool.nl. 

 

mailto:info@dehoeveschool.nl

