KINDCENTRUM DE HOVEN

22 OKTOBER 2021

Nieuwsbrief
“Ontwikkel jezelf, groei samen”

Woordje van Jerney
Vandaag start de herfstvakan e waardoor het
besef komt dat de afgelopen 7 weken voorbij zijn
gevlogen. De informa eavond,
de
welbevindingsgesprekken, studiedagen, dag van
de pedagoog, kamp groep 7/8 en de eerste
groepsbesprekingen zijn al geweest. We zijn weer
in volle vaart aan de slag gegaan. Naast de
dagelijkse gang van zaken worden we wekelijks
geconfronteerd met de vervangingsproblema ek.
U hee vandaag middels een brief van het
bestuur kunnen lezen dat er veel zorgen zijn
rondom het personeelstekort in onderwijs. De
problema ek speelt zeker ook in onze opvang. U
moet weten dat we er alles aan doen om de
beze ng op het kindcentrum zo goed mogelijk te
regelen, zodat u en de kinderen kunnen rekenen
op de juiste ondersteuning en begeleiding op de groep.
Helaas is gebleken dat het niet al jd lukt om uitval door ziekte, verlof of door quarantaine
binnen het onderwijsteam op te vangen. Wij volgen hierbij de volgende stappen:
1. Intern wordt gekeken of medewerkers die par me werken extra willen komen werken.
2. Vervangingsaanvraag bij Driessen Vervangingspool.
3. Bij geen beschikbare invalkrachten wordt er gekeken of er een (vak)leerkracht,
leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent die ambulant is, de groep kan vervangen.
Zo wordt er ook een afweging gemaakt of de (LIO)stagiaire onder begeleiding van een
leerkracht op het leerplein (een deel van de dag) de groep kan overnemen. En wordt er
ook gekeken of een medewerker opvang (OKB) beschikbaar is om te ondersteunen op
het plein.
4. Een andere op e is dat een intern begeleider, interne coach of iemand uit het
managemen eam een deel van de dag de groep kan overnemen.
5. Wanneer er geen interne oplossing voor handen is dan moeten de kinderen een dag
thuis blijven en kunnen zij aan de slag met onderwijs op afstand of een groep krijgt een
dag vrij (als bovenstaande op es geen oplossing bieden).
6. Wanneer er nog geen zicht op vervanging is voor de groep die al een dag vrij hee
gekregen dan kan de keuze gemaakt worden om een andere groep vrij te geven en de
leerkracht te wisselen van groep.
Het is verre van ideaal, maar we hopen dat we mogen rekenen op uw begrip. Mocht u nog
ideeën hebben, laat het dan weten via direc e@kcdehoven.nl.
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Herfstvakantie
25 oktober tot en met
29 oktober.

Bucketbaltoernooi
Op 12 november doen
de kinderen van groep
5 mee aan het
bucketbaltoernooi.

De inlogcodes van de fotograaf worden na de herfstvakan e aan uw kind meegegeven. We
kunnen ons voorstellen dat u de foto's graag wilt bekijken. In verband met de groepsfoto's die
door omstandigheden later zijn gemaakt en de fotograaf die hee gekampt met quarantaine,
hee het langer geduurd dan verwacht. In de week van 1 november zullen wij de inlogkaarten
ontvangen en aan uw kind(eren) meegeven. Excuses voor het eventuele ongemak.

MijnRapportfolio
Wist u dat…
• in de periode tussen de herfst- en de kerstvakan e de betrokkenheid van uw kind wordt

ingevuld; voor de groepen 3 t/m 8?
• u het beste in kunt loggen met uw eigen emailadres?

Even voorstellen
Opvang - Danya Leijten
Mijn naam is Danya Leijten, 35 jaar, en woonach g in Oss. Per 1 november kom ik het team op de
Hoven versterken en zal ik voornamelijk bij de peuters en op de BSO werkzaam zijn. Na mijn studie
tot docent Pedagogiek heb ik in de kinderopvang, het bedrijfsleven en het MBO gewerkt. Naast
mijn werk vind ik het leuk om stedentrips te maken, te skeeleren, musea te bezoeken en te lezen.
Ik heb veel zin om te starten en alle kinderen, ouders en collega's te leren kennen!

Zet je licht aan!
Het wordt 's avonds weer eerder donker en ook 's ochtends vertrekken we straks in het (bijna) donker rich ng school.
Fietsverlich ng is in deze periode erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Kinderen ze en niet al jd hun licht aan.
Omdat de etslamp kapot is, de ba erijen vervangen moeten worden of omdat ze het gewoonweg vergeten. En dat
terwijl goede verlich ng levens kan redden. Tip: Check in deze periode samen met uw kind de etsverlich ng.

Externen
Lekker Anders Dag Feestweek!
Van 8 tot en met 12 november is de Lekker Anders Dag feestweek! Deze week is er namelijk niet
één, maar zijn er twee Lekker Anders Dagen. Dubbel zo veel oranje dus! We geven jullie alvast één
p mee: wie zoet is…
We sturen alle Lekker Anders Dag-fans in de week van 1 november een mail met de uitnodiging en
extra informa e. Dus houd je mailbox goed in de gaten! Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan
al jd! Meld je dan nu aan via www.lekkerandersdag.nl en doe mee!
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Fotograaf

SPORTIEF
‣ De eerstvolgende FC Den Bosch voetbalclinics zijn in de herfstvakan e op zondag 24 oktober en maandag 25 oktober.
De dag bestaat uit een 3 uur durende clinic waarbij de waarden spel en plezier natuurlijk voorop staan.
‣ Sinds 1 juli van dit jaar is de nieuwe gol aan met clubhuis ‘golfclub Landgoed Coudewater’ volledig in gebruik
genomen. Als vereniging willen we jullie op een speelse manier kennis laten maken met het golfspel op onze club.
Jullie zijn van harte welkom op zaterdag 23 oktober a.s. tussen 10:30 en 16:30. Het Golf Raak Funpark van het NGF
staat dan speciaal voor jullie op ons complex. Je kunt daar na inschrijving ter plekke gewoon bij aansluiten. Er zal
aansluitend iets te drinken en te eten zijn voor je zijn. Kortom we zien jullie graag zaterdag 23 oktober a.s.
opendag23okt@golfclublandgoedcoudewater.nl.
PS. Mocht je verhinderd zijn maar wel een keer willen komen golfen, schrijf je dan in via www.sjorsspor ef.nl of stuur
een mail naar jeugdlessen@golfclublandgoedcoudewater.nl dan maken we een afspraak voor een gra s proe es.
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