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Nr. 9 Dinsdag 11 februari 2020
INLEIDING
In de afgelopen weken hebben de leerlingen en leerkrachten van groep 7/8 hard gewerkt om
onderstaande te realiseren! Wat fijn dat we vanuit de kerstmarkt zoveel geld hebben
gekregen om een mooie gereedschapskast goed te kunnen inrichten!

Bedankt!
Vanaf 19 augustus 2019 ben ik als (interim) directeur betrokken bij de Sint Bonifacius.
Met heel veel plezier heb ik mogen samenwerken met u als ouders, de kinderen het team. Ik
wil iedereen ontzettend bedanken voor de fijne tijd die we met elkaar hebben mogen
doorbrengen. Een hardwerkend team staat dagelijks klaar om jullie kinderen te mogen
begeleiden in hun ontwikkeling. Fijn om te merken dat we vrij vlot na de zomervakantie ‘rust’
hebben mogen ervaren binnen de organisatie. We mogen bijzonder tevreden zijn over de
behaalde resultaten van de audit van eind november 2019. Het is een goede basis om verder
te blijven bouwen aan deze school. Komende week zal ik voor het laatst als (interim)
directeur werkzaam zijn binnen De Hoeve en zal de directietaken overdragen aan de nieuwe
directeur: Anne Sassen!
Pieter Olthof
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Wist u dat?
• Reminder: Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag
van het team.
• Alleen de ouders van de kinderen van groep 1 om 8.20 uur met hun zoon of dochter
naar binnen mogen? Om 8.20 uur gaat de leerkracht van groep 1 naar het lokaal om
de kinderen welkom te heten.
• Om 8.25 uur gaat de bel voor de groepen 2 t/m 8. (De ouders van groep 2 mogen om
8.25 uur met de kinderen meelopen naar de klas).
• De leerkrachten van de groepen 1 t/m 3 op donderdagmiddag 5 maart en
dinsdagmiddag 26 mei een studiemiddag hebben onder begeleiding van Alice Bekke
van Looqin. Als team van de groepen 1 t/m 3 zullen we die twee middagen geschoold
worden om goed met het leerling observatiesysteem om te kunnen gaan.
• De gespreksmiddag/avonden plaatsvinden in week 8. U heeft hiervoor een uitnodiging
van de leerkracht gekregen. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 7 verwachten we bij
de gesprekken.
• Het rapport op donderdag 20 februari 2020 met de kinderen mee naar huis gaat?
• De nieuwe directeur, Anne Sassen, per 1 maart 2020 gaat beginnen?
• Op maandag 2 maart 2020 zal juf Anne Sassen om 8.15 uur op het plein lopen. Om
8.30 uur bent u van harte welkom om onder het genot van een kopje koffie of thee
kennis te maken met Anne Sassen.
’s Middags zal Anne Sassen in de groepen van school kennismaken met alle leerlingen.
• Het vakantierooster voor 2020-2021 alvast onderaan deze nieuwsbrief staat?

Oproep: Nieuwe leden Keender GMR gevraagd
Beste ouders/verzorgers en medewerkers,
Met ingang van het schooljaar 20-21 zijn we op zoek naar nieuwe GMR leden voor de
Keender GMR. Twee oudergeledingen zullen de GMR verlaten, zijn zijn niet herkiesbaar en
een personeelsgeleding treedt af en is herkiesbaar. Heb je interesse? Voor meer informatie of
voor het bijwonen van een GMR vergadering zodat je kunt ervaren hoe dat in zijn werk
gaat, meld je je aan op gmr@keender.nl.
Op de GMR jaarvergadering van dinsdag 26 mei 2020 zal de CNV academie een workshop 'MR
en (de veranderende) rol in financiën' verzorgen. Deze workshop wordt gratis aangeboden
aan alle MR leden en medewerkers van Keender. De workshop zal plaatsvinden op
basisschool De Holthuizen in Haaksbergen van 19.30 tot 21.00 uur. De MR heeft ieder jaar als
taak om de begroting van de school van advies te voorzien zoals de GMR dat ieder jaar doet
op de begroting van Keender. In 2021 verandert het adviesrecht naar instemmingsrecht. Hoe
dat precies zit, dat wordt o.a. uitgelegd tijdens de workshop.
Geïnteresseerd? Aanmelden kan al hoor, op gmr@keender.nl maar een officiële uitnodiging
volgt t.z.t.
Met vriendelijke groet,
Marian van Leuken
secretaris Keender GMR
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Uitnodiging carnaval 2020
Vrijdag 21 februari a.s. barst bij ons op school het carnavalsfeest weer los.
Het is natuurlijk de bedoeling dat jullie allemaal verkleed op school komen.
(Confetti en spuitbussen laten we thuis). Rond 8.20 uur beginnen
we met hossen op het grote plein, waarna je in je eigen groep doormiddel van een
modeshow elkaar kunt bewonderen.
Ook mag je een fiets, step, kruiwagen, bolderkar, masker of iets anders spectaculairs
meenemen naar school. Op school krijg je de tijd om je meegenomen voertuig of wagen
te versieren in een bepaald thema.
Rond 8.45 uur zal het oude prinsenpaar: Daan en Birke het carnavalsfeest openen. Zij
zullen dan ook het stokje doorgeven aan een nieuw prinsenpaar. Het is nog een
verrassing wie dat dit jaar zullen zijn…….

’s Middags rond 13.00 uur gaan we met onze versierde karren, fietsen, maskers enz.
een optocht door de Hoeve houden. Hieronder volgt de route. Wij hopen dan ook dat
zoveel mogelijk ouders, opa’s en oma’s, ooms en tantes, buren en overige Hoevanaren
komen genieten en kijken naar onze eigen optocht.
Start:
1. Parkeerplaats ’t Meuken
2. Klein rondje in Hoeve Noord.
3. Beckummerweg
4. Goorsestraat
5. Binnenveldweg
6. Mulderstraat
7. Rechtsaf naar de Ramakerstraat
8. Linksaf naar de Hazemolenweg
9. Linksaf naar de Mulderstraat
10. Rechtsaf naar de Ramakerstraat
11. Goorsestraat
12. Beckummerweg naar school
Na de optocht gaat ieder weer naar zijn/ haar eigen klas. Met de leerkracht sluit je deze
gezellige dag af.
Die dag wordt voor ranja en wat lekkers gezorgd, tussen de middag krijg je een broodje
knakworst. Heb je daarna nog trek, moet je een eigen lunchpakketje meenemen.
Wij hebben er nu al zin in J Jullie ook?
Met vriendelijke groetjes, De Carnavalscommissie, Meneer Ramon, juf Inge en juf
Marieke
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De Vreedzame School

Blok 4: Dit blok gaat over gevoelens
Op school willen dat het voor iedereen veilig en prettig is in en rond de groep en dat we
met respect met elkaar omgaan. Gevoelens benoemen en zich verplaatsen in de
gevoelens van een ander is hiervoor belangrijk. Ook mogen kinderen “passen”. We
willen ze de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. We
hopen dat het steeds “gewoner” wordt om over gevoelens te praten.
In onderstaande heeft groep 4/5 een mooie bijdrage gemaakt!
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In ons gevoelsboek (4-5) heeft iedereen een ervaring beschreven en hoe ze zich daarbij voelden.

Geweldig mooie gesprekken hebben we aan de hand van deze ervaringen gehad.
De meeste kinderen zijn heel gelukkig; bijna iedereen schreef over een blije gebeurtenis. In het
gesprek hierover in de klas bleek dat wat ze zelf hadden meegemaakt en waar ze blij van werden
voor een ander soms een heel ander gevoel opriep. Hier zagen we dan soms hele verbaasde
gezichten. Dat niet iedereen blij werd als ze mochten logeren, sommigen bang of verdrietig waren
(heimwee).Zo hebben we onze wereld weer wat groter gemaakt. We kregen meer begrip voor de
gevoelens van de ander. Sommige kinderen moesten zooooo lang wachten voor ze in het
gevoelsboek mochten schrijven, ze waren steeds teleurgesteld. We hebben zoveel mooie
voorbeelden gekregen, besproken en het voelde go
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Met groep 5 hebben we het de
afgelopen weken gehad over de
Romeinen. Dit weten we nu:
Dat de Romeinen zijn begonnen in
Rome in Italië . Ze ook in Nederland zijn
geweest.
We weten wat een schildpadformatie
is. Romeinen hebben wegen maakten
van kleine steentjes en badhuizen
hebben gemaakt. De Romeinen
schrijven op een andere manier als wij,
ook hebben ze andere cijfers. Best wel
gek. We weten de verschillen tussen
de Germanen en de Romeinen.
Slaven vechten voor de lol, dit moet
van hun baas. Zo’n vechter heet een
gladiator. De gladiator moest tegen
andere gladiatoren vechten maar ook
tegen wilde dieren. Mensen vonden
het grappig om hier na te kijken. Om
het thema af te sluiten hebben we ons
verkleed als echte rijke Romeinen. We droegen allemaal een toga. Meiden hadden allemaal een
vlecht en de jongens hadden een kroon van bladeren.
Groetjes, Fay, Maud, Lotte en Veerle

NIEUWSBRIEF
Storm in De Hoeve
We hebben gisteren in de kring uitgebreid stil gestaan bij de storm die over Nederland
raast. We hebben in groep 1 het boek van ‘Fiet wil rennen’ voorgelezen over een
struisvogel die tegen de wind in wil rennen, wat dus niet lukt. Daarna was hij zo slim om
zich om te draaien en met de wind mee te lopen. Daarna gingen we buiten met plastic
zakken vliegeren. Het was wel jammer dat er wat zakken wegwaaiden en in de knoop
raakten, maar het plezier was niet minder om. Ook groep 7/8 ging vliegeren. Zij hadden
er een wedstrijd van gemaakt.
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Agenda inclusief studiedagen en vakantierooster 2019-2020:
•

Donderdag 13 februari 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het
team. We gaan onze onderwijsplannen evalueren en herschrijven voor de komende
maanden.

•

LET OP: De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn donderdagmiddag 5 maart en
dinsdagmiddag 26 mei om 12.00 uur vrij in verband met een studiemiddag
van de leerkrachten van de groepen 1 t/m 3.

•

We vieren Koningsdag op 24 april 2020 (i.p.v. op 17 april 2020).

•

Maandag 25 mei 2020 zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het team.

•

Daarnaast is groep 1/2 extra vrij van 8 t/m 10 juni 2020.

Vakantierooster 2019 – 2020
Voorjaarsvakantie
Tweede paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22 februari t/m 1 maart 2020
13 april 2020
25 april t/m 10 mei 2002
21 mei en 22 mei 2020
1 juni 2020
10 juli om 12.15 uur t/m 23 augustus 2020

Vakantierooster 2020 – 2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

17 oktober t/m 25 oktober 2020
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari t/m 28 februari 2021
5 april 2021
26 april t/m 9 mei 2021i
13 mei en 14 mei 2020
24 mei 2021
10 juli t/m 22 augustus 2021

Daarnaast zullen er een aantal studiedagen gepland gaan worden.

