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Beste ouders en verzorgers, 

 

De nieuwsbrief van maart ontvangt u iets later dan gebruikelijk, de reden is 

aan u doorgegeven via een bericht in Parro. 

 

In februari jl. hebben we een studiedag gehouden over effectief inzet van 

onderwijstijd en hebben we een vervolgstap gemaakt met het rekenen. 

Zoals eerder aangegeven voeren we een interventie uit op ons 

rekenonderwijs, om het rekenplezier en de opbrengsten te verhogen. 

Inmiddels worden er periodeplanningen voor rekenen gemaakt. 

Bij het maken van een periodeplanning kijken we naar doelen in de 

rekenlessen. We volgen niet altijd de methode maar hebben wel zicht op de 

doelen die aangeboden moeten worden. In methodes worden soms 

meerdere doelen in een les aangeboden. Wij richten ons liever op 1 doel 

per les (of een samengesteld doel), om goed te kunnen monitoren of 

kinderen de leerstof begrijpen en kunnen toepassen. Tevens kijken we of 

we de doelen kunnen combineren met projecten.  

Door de methode van rekenen te bestuderen, weten we of alle doelen die 

per jaar moeten worden aangeboden ook daadwerkelijk in de 

rekenmethode worden aangeboden. Omdat dit niet altijd het geval is, 

hebben we “hiaatdagen” in het leven geroepen. In de onderbouw kijken met 

de “rekenbril” op. Dit om te herkennen waar we de aanvankelijke 

rekendoelen in het spel, kringen en in leergesprekken herkennen. Op deze 

wijze kunnen we goed aansluiten bij de belevenissen van kleuters en 

werken we aan de doelen van het rekenonderwijs. 

 

Op de studiedag hebben we ook nagedacht over het optimaliseren van de 
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effectieve onderwijstijd. Wist u dat vijf minuten van een schooldag verliezen 

opgeteld over het schooljaar meer dan een dag telt?  

We zijn aan de slag gegaan met plannen om onze onderwijstijd zo effectief 

mogelijk te benutten. We hebben het dialoog met elkaar gevoerd over 

vieringen, lesovergangen, rt onder schooltijd en kringen. We hebben een 

goed beeld gekregen over deze onderwijstijden. We zijn hierover in gesprek 

met externe ondersteuners en zullen u op de hoogte houden van de 

vervolgstappen. 

U kunt ons en de kinderen helpen door uw kind op tijd op school te 

brengen.  

 

Mocht u zich door bovenstaande afvragen of opbrengstgericht werken past 

op een Jenaplanschool, dan kunnen we u geruststellen. We zijn er trots op 

dat we een Jenaplanschool zijn en maken plannen vanuit het Jenaplan  

gedachtegoed. 

 

Tijdens onze oliebollenviering werden kinderen uitgenodigd om een wens te 

doen voor de gehele school. We zijn blij verrast dat de kinderen mooie 

wensen deden voor elkaar, familieleden en arme kinderen. Natuurlijk 

hadden zij ook speelgoedwensen. Omdat we het waarderen dat de kinderen 

niet alleen aan zichzelf dachten, voeren we twee wensen uit. We koppelen 

de inzamelingsactie, voor kinderen die moeten leven in armoede, aan 

Pasen. Daarnaast kopen we mooie techniekspullen voor de verschillende 

bouwen. De kinderen worden hier z.s.m. van op de hoogte gebracht. 

 

Tot slot wil ik u nogmaals attenderen op de tevredenheidspeiling. U 

ontvangt deze via een persoonlijk bericht in Parro en kunt de vragenlijst 

daar ook gelijk invullen tot 25 maart a.s. We krijgen graag feedback over 

wat goed gaat, maar ook wat we kunnen verbeteren. Uw mening is daarvoor 

van groot belang. Heel fijn als u hier tijd voor vrijmaakt! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Monique Franken 
   

 

 

Koningsspelen 

Op 19 april (in plaats van 21 april) vieren we de Koningsspelen samen met 

andere scholen uit Hoevelaken. De middenbouw gaat in de ochtend naar de 

sportvelden, de bovenbouw gaat in de middag naar de sportvelden en de 

onderbouw heeft een eigen programma op school. Het is fijn als de kinderen 

deze dag makkelijk zittende kleding aan hebben en als ze het leuk vinden 

mogen ze natuurlijk ook in het oranje! Op deze dag nemen de kinderen hun 

eigen 10 uurtje en lunch mee. Bij de sportvelden krijgen ze nog wat extra fruit 

en water. De bovenbouw sport tot 14.00 uur, daarna lopen ze gezamenlijk 

naar school. Het kan dus zijn dat uw kind iets later dan 14.15 uur op school is. 

We kijken uit naar deze feestelijke dag! 
 

   

 

 

 

Penningmeester voor de Ouderraad 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste 

penningmeester voor de Ouderraad van de 
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Jaarkalender 

• 5 april 

speelgoedbeurs 

 

• 6 april studiedag 

team (kinderen vrij) 

 

• 7 april Goede Vrijdag 

(kinderen vrij) 

 

• 10 april 2e Paasdag 

(kinderen vrij) 
 

Hoeve. Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor de financiële 

administratie van de Ouderraad en draag je bij aan het organiseren en 

ondersteunen van activiteiten voor de schoolgemeenschap. 

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Beheren van de financiële middelen van de Ouderraad. 

• Opstellen en bewaken van de begroting. 

• Verwerken van inkomsten en uitgaven in de boekhouding. 

• Ondersteunen van de andere leden van de Ouderraad bij het 

organiseren van activiteiten. 

• Bijwonen van vergaderingen van de Ouderraad. We vergaderen 

ongeveer 6 keer per jaar. 

 

Profiel van de kandidaat: 

• Ervaring met financiële administratie. 

• Accuraat en nauwkeurig. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om een bijdrage te 

leveren aan de schoolgemeenschap? Stuur dan een mailtje naar 

ouderraad@dehoeveschool.nl  We kijken uit naar je reactie! 

  

 

 

 

 

Secretaris voor de Ouderraad 
 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste secretaris voor de Ouderraad van onze 

school.  

 

Taken en verantwoordelijkheden: 

• Notuleren en verslagleggen van vergaderingen van de Ouderraad. 

• Bijhouden van de administratie van de Ouderraad. 

• Bijwonen van vergaderingen van de Ouderraad. We vergaderen 

ongeveer 6 keer per jaar.  

• Opstellen en versturen van uitnodigingen en agenda's voor 

vergaderingen. 

• Ondersteunen van de andere leden van de Ouderraad bij het 

organiseren van activiteiten. 

 

Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en lijkt het je leuk om een bijdrage te 

leveren aan de schoolgemeenschap? Stuur dan een mailtje naar  

ouderraad@dehoeveschool.nl  We kijken uit naar je reactie! 
  

 

https://www.dehoeveschool.nl/wp-content/uploads/2022/06/20220107-De-Hoeve-jaarkalender-2022-2023.pdf
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  Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen stuurt u dan een 

berichtje naar info@dehoeveschool.nl.  

 

mailto:info@dehoeveschool.nl

