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Beste ouders en verzorgers, 

 

Na de kerstvakantie is bijna iedereen uitgerust en vol energie gestart. 

Helaas waren er in de vakantie ook een aantal kinderen en leerkrachten 

ziek, waardoor gemaakte plannen voor de vakantie niet konden doorgaan. 

Hopelijk kunnen deze plannen later in het jaar nog uitgevoerd worden. 

 

De tweede periode van het schooljaar lijkt altijd snel voorbij te gaan, 

wellicht omdat er weer veel leuks en leerzaams op de planning staat. Om 

een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen, start er in 

januari een toetsperiode en ontvangt u binnenkort een rapport (m.u.v. 

groep 0 en groep 8). Het rapport is een ander rapport dan u voorheen van 

ons gewend bent. Dit nieuwe rapport is samengesteld vanuit onze 

leerlingadministratie ParnasSys. De eerste keer invullen was wennen voor 

de leerkrachten, maar op den duur zal deze rapportage minder werkdruk 

opleveren. 

 

Om het nieuwe jaar in te luiden, hebben we op woensdag 11 januari jl. een 

gezellige oliebollenviering gevierd. Hierbij werd het verhaal van Kikker en 

het nieuwjaar verteld en hebben we elkaar een goed 2023 toegewenst. 

Tijdens de viering is aandacht besteed aan allerlei wensen.  Alle kinderen 

mogen de komende periode een wens indienen en een van de wensen zal 

uitkomen. We zullen een wens uitkiezen, die door ons zelf uit te voeren is 

en ten goede komt aan de school of iets/ iemand in de omgeving van de 

school. Heeft u een wens voor de school, schoolomgeving of voor de 

kinderen dan mag u deze ook met ons delen. Hiervoor staat een spannende 

kist op het podium of stuurt u uw wens naar ons info mailadres. 

 

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

Studiedag 

(kinderen vrij) 

7 februari 

 

Ik wens u een goed en leerzaam jaar toe, we zijn namelijk nooit uitgeleerd.  

 

 
 

Monique Franken 

 
   

 

 

 

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? 
 

  

 
  

Mediawijsheid 
Naar aanleiding van de panelavond d.d. 2 november jl. zouden wij u 

informeren over mediawijsheid. Graag verwijzen wij u naar onderstaande 

website: https://www.nji.nl/mediaopvoeding/toolbox  

Op deze website vindt u veel informatie over dit onderwerp. De datum voor de 

infoavond over mediawijsheid volgt. 

 
  

 

  

Vieren 
Vieringen zijn een wezenlijk onderdeel van onze leef- en werkgemeenschap. 

We vieren zowel in de stamgroep als in de school. Je kunt hierbij denken 

aan het openen en afsluiten van projecten, het vieren van jaarfeesten en 

het presenteren van werk en/of expressieactiviteiten. Door samen te vieren 

laten we aan elkaar zien wat ons hoofd en hart bezig houdt. We delen 

ervaringen en belevenissen. 

  

De viering is een vast onderdeel van de basisactiviteiten van het 

jenaplanonderwijs. Jenaplan geeft de basisactiviteiten; spel, werk, gesprek, 

viering en stilte een belangrijke plek in het onderwijsaanbod. Bij het maken 

van een keuze voor een basisschool heeft u van deze basisactiviteiten 

gehoord, of bewust meegenomen in het maken van een keuze voor de 

basisschool van uw kind. Op onze website vindt u hier meer informatie over. 

U kunt ons er natuurlijk ook altijd om toelichting vragen. 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
https://www.nji.nl/mediaopvoeding/toolbox
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 Avondvierdaagse 2023 
In de schoolgids staat per abuis een verkeerde datum voor de 

avondvierdaagse vermeld. De correcte datum is: dinsdag 6 juni t/m 

vrijdag 9 juni. Onderstaande de link naar de site: 

Avondvierdaagse Hoevelaken | 

Hoevelaken, Nijkerk, Zwartebroek en 

Terschuur 

   

 

 

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

berichtje naar info@dehoeveschool.nl. 

   

 

https://www.avondvierdaagsehoevelaken.nl/
https://www.avondvierdaagsehoevelaken.nl/
https://www.avondvierdaagsehoevelaken.nl/
mailto:info@dehoeveschool.nl

