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Beste ouders en verzorgers, 

 

We zeggen het vaker; “Wat gaat de tijd toch snel”. Dit jaar ervaren we 

opnieuw dat de tijd snel gaat, we zitten namelijk alweer op de helft van het 

schooljaar. Dit, terwijl de herinnering aan het startfeest niet eens zo lang 

geleden lijkt.  

 

Deze extra nieuwsbrief is bedoeld om u goede feestdagen te wensen, maar 

blijkt noodzakelijk omdat er toch ook nog veel te delen is. Na de 

kerstvakantie zult u in de tweede week van het kalenderjaar de nieuwsbrief 

van januari ontvangen. 

 

Het einde van een kalenderjaar biedt ons de gelegenheid om terug te 

blikken, naar een jaar dat voor iedereen anders beleefd werd. Misschien 

was het een jaar vol zegeningen, geboortes, liefde en geluk. Het kan ook 

zijn dat het terugblikken een andere emotie geeft, omdat het een verdrietig 

jaar was. Onze gedachten gaan uit naar iedereen die een dierbare heeft 

moeten verliezen. Zoals een gezin op onze school. Wij wensen hen liefs en 

sterkte met het afsluiten van dit jaar en een Kerst zonder vader en man. 

 

Het thema van onze kerstviering is "samen staan we sterk”. Laten we 

samen sterk staan door voor elkaar te zorgen, naar elkaar om te zien. Op 

deze manier zorgen we voor synergie en vergeten we niemand. 

 

We bedanken voormalig directeur Nancy de Graaff, omdat zij voor haar 

afscheid vroeg een goed doel te steunen. De kerstmarkt die georganiseerd 

werd om geld voor het goede doel in te zamelen, was een groot succes. Wat 

http://www.dehoeveschool.nl/
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Jaarkalender 

 

Kerstvakantie 
26 december t/m 6 januari 

 

fijn dat zoveel ouders, opa's, oma's, broers, zussen kwamen om de 

kunstwerken van de kinderen te kopen. Dankzij u en namens Nancy 

hebben we een bedrag van 1800,- euro opgehaald. Dit bedrag wordt 

overhandigd aan "Het Vergeten Kind".  

 

 
 

Als laatste rest mij nog u zorgeloze kerstdagen en een gezond 2023 toe te 

wensen. 

Graag tot na de kerstvakantie! 

Met vriendelijke groet, 

Monique Franken  

Directeur-bestuurder De Hoeve 
   

 

 

 

Open ochtend 
Het kiezen van een basisschool is een belangrijke beslissing voor u als 

ouder en uw kind. Een rondleiding kan helpen om te bepalen wat bij jullie 

past. Alle scholen in de gemeente Nijkerk staan open op de laatste 

woensdagmorgen van de maand januari. Het is dan mogelijk om zomaar 

van 9.30-11.30 uur zonder afspraak de school binnen te lopen. Geeft u dit 

door aan uw vrienden en kennissen? 
 

  

 
  

Medezeggenschapsraad 
Eerder dit schooljaar hebben we in een nieuwsbrief aangegeven dat voor 

deelname aan de medezeggenschapsraad van de school, verkiezingen 

gehouden zouden worden. Meerdere ouders hadden zich kandidaat 

gesteld, waardoor verkiezingen georganiseerd moeten worden. Deze 

verkiezingen hebben echter niet plaatsgevonden, want er bleef een 

kandidaat beschikbaar. We zijn blij met de komst van Sander Verbruggen 

binnen de oudergeleding van de MR.  

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
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Op onze school bestaat de MR daarmee uit vier leden. Twee leden van de 

oudergeleiding en twee leden van de personeelsgeleiding. 

Namens de oudergeleidng nemen Anne Looije en Sander Verbruggen deel 

aan de MR. Namens de personeelsgeleding zijn dit Marijke en Yannick. 

Yannick is de voorzitter van de MR-vergaderingen. Monique Franken wordt, 

vanuit haar rol als directeur-bestuurder, uitgenodigd om aan de gehele of 

een gedeelte van de vergadering deel te nemen. Zij geeft toelichting op 

beleidsmate zaken waar de MR een instemming of een advies over kan 

geven. 

 

Door de MR denken ouders en leerkrachten mee over het schoolbeleid. Dit 

is geregeld in de Wet medezeggenschap (WMS) op scholen. Met de 

invoering van de WMS zijn de rechten van ouders en onderwijspersoneel 

wettelijk versterkt. 

Het schoolbestuur is verplicht om de medezeggenschapsraad te betrekken 

bij nieuw schoolbeleid. Medezeggenschap op school is daarmee een 

belangrijk instrument om de eigen school te controleren en de stem van 

ouders mee te wegen bij nieuw schoolbeleid.  

Wilt u hier meer over lezen? Medezeggenschap 

 
  

Personele zaken 
Anita Houtman (leerkracht Woelmuizen en ondersteuner) verhuist terug 

naar Brazilie. Anita heeft aangegeven het naar haar zin te hebben op de 

Hoeve, maar dat zij haar hart gaat volgen. Haar hart gaat namelijk sneller 

kloppen van Brazilie, waar zij al langere tijd woonde. We wensen Anita heel 

veel goeds toe en begrijpen haar keuze om de school per 15 januari a.s. te 

verlaten. 

 

Voor Anita's vervanging in de ondersteuning start Petra Hoefsloot na de 

kerstvakantie enkele dagen en vanaf februari voor drie dagen per week. 

Deze ondersteuningsdagen worden verdeeld over de onder- en 

middenbouw. 

 

Op de dinsdagen zal Anita vervangen worden door Milena Morsman. Milena 

gaat de dinsdagen werken met de Woelmuizen. Zij werkt al op de Hoeve, bij 

de Bevers. Milena zal deze vervanging op zich nemen tot april a.s. 

 

Vanaf april zal Annet Boerhof-Sevink de zwangersverlof van Sharon gaan 

vervullen, Annet gaat vier dagen met de Woelmuizen aan de slag. 

 

Daarnaast gaan we vanaf de kerstvakantie weer werken met drie 

teamleiders. Anne-Marie is teamleider/ ib-er van de bovenbouw, Lisa van de 

middenbouw en Melissa Rijkers zal de vervanging van de teamleiderstaken 

van Wendy op zich nemen. Helaas is Wendy nog niet hersteld, we wensen 

haar beterschap en houden goed contact met haar. 

 

Melissa zal vanaf de kerstvakantie op de maandagen aanwezig zijn en 

vanaf februari drie dagen gaan werken als teamleider van de onderbouw. 

Zij werkt daarbij samen met Bernadette (ib-er onderbouw). Jorinde (Tijgers) 

houdt haar dag buiten de groep voor beleidsmatige ondersteuning. Rutger 

gaat weer aan de slag met de Flamingo's en natuurlijk de Vossen. De dag 

bij de Flamingo's stopt voor Maikel. 

 

Al met al weer een hele puzzel maar we zijn heel blij in deze tijd van 

personeelskrapte weer nieuwe mensen aan ons te kunnen binden. 
 

https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/medezeggenschap/?gclid=EAIaIQobChMIwYa3jbuI_AIVEq13Ch0xSg7OEAAYAiAAEgJ4WvD_BwE
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Te laat 
Eerst uitrusten maar daarna weer op tijd naar school. 

Misschien ligt het aan het feit dat we aan het einde van het kalenderjaar 

zijn, maar we merken dat kinderen regelmatig te laat op school komen. We 

starten de lessen op tijd, dus wilt u uw kinderen er op attenderen ook op tijd 

te komen? Alvast bedankt. 

We gaan er vanuit dat iedereen na de vakantie is uitgerust en op tijd op 

school is. 
 

   

   

Berichten onder schooltijd 
Mocht u onder schooltijd een dringend bericht hebben voor de leerkracht, 

belt u dan naar school. Een bericht via Parro wordt meestal pas na de 

lessen door de leerkrachten gezien. 
 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 Vragen? 

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