
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
 

We zijn erg blij met de versoepelingen. Dat betekent namelijk dat 

ouders, verzorgers en andere externen weer in het kindcentrum 

mogen. Vanaf vandaag, 25 februari, is het niet meer nodig de 1,5 

meter afstand aan te houden en ook mondmaskers zijn niet meer 

nodig.  We kunnen in ieder geval weer vieringen plannen, activiteiten 

groots organiseren en een voorstelling voor de ouders opvoeren.  

Eén aanpassing hebben we doorgevoerd met betrekking tot de 

dagelijkse inloop. We hebben gezien hoe vlot het gaat met de inloop 

als de kinderen zelfstandig naar binnen komen. Daarnaast groeit de 

zelfstandigheid en het zelfvertrouwen met de dag. De inloop wordt 

voortaan door het schooljaar heen op vaste momenten gepland. 

• Iedere derde week na een vakantie organiseren we de gehele 

week een inloop. Voor de BSO betekent dit dat de ouder het kind 

binnen op kan halen en voor onderwijs betekent dit dat de ouders 

tussen 08.15 uur en 08.30 uur het leerplein op kunnen komen.  

• Voor de kinderen die nog moeten starten op het kindcentrum 

maken we een uitzondering. Het kan namelijk best wel even 

spannend voor deze kinderen én ouders zijn. Op de eerste dag 

kunnen de ouders mee naar binnen lopen bij de start van de dag 

en bij het ophalen bij de BSO.  

• Bij een zij-instromer in een hogere groep kan het ook spannend 

zijn. Als de medewerker denkt dat het voor dit kind helpend is dat 

de ouder het kindcentrum binnenkomt, dan bespreekt de 

medewerker dit met de desbetreffende ouder.  

25 FEBRUARI 2022 

 
Carnavalsvakantie 

Van maandag 28 februari 

t/m 4 maart. 

 
Ontwikkelgesprekken  

7 t/m 18 maart. 

 

KC Raad 

9 maart vanaf 20.00 uur 

 

Boekenmarkt  

18 maart van 13.00 tot 

14.00 uur.  
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We kijken er naar uit u te laten zien waar we allemaal mee bezig zijn. De eerste inloopweek staat gepland 

in week 12 (21 t/m 25 maart).  

 

Ik wens u een fijne carnavalsvakantie en hopelijk tot snel!  

 

Personeel 
Onze nieuwe conciërge stelt zich voor 

Hallo allemaal, graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe conciërge bij 

kindcentrum De Hoven. Ik ben 53 jaar en ik kom uit ’s-Hertogenbosch. Samen met 

mijn vrouw heb ik een dochter van 24 jaar en een zoon van 21 jaar. Ook heb ik 

een hele lieve Franse Buldog van 11 jaar oud. In mijn vrije tijd sport ik graag en 

kijk ik graag voetbal en formule 1. Vanaf 1 maart ga ik beginnen en zal ik ook elke 

doordeweekse dag aanwezig zijn. 

Ik heb er erg veel zin in. Het zal in het begin best een uitdaging worden om zoveel 

volwassenen en kinderen te leren kennen, maar daar ga ik zeker mijn best voor 

doen. Binnenkort hoop ik jullie allemaal te zien. Tot snel!  

 

Met vriendelijke groet, Cornel Huiskes 

 

Onze nieuwe pedagogisch medewerker stelt zich voor 
Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Denise Meeuwsen, 33 jaar en samen met mijn man en 2 dochters 

wonen we in Rosmalen. Na jarenlang gewerkt te hebben op een vast plekje op 

een kinderdagverblijf in Dongen, vond ik het tijd voor een nieuwe uitdaging.                                                                   

Vanaf 20 december ben ik werkzaam bij Ons Kindbureau en ik heb sommige van 

jullie al gezien. Vanaf 2 maart ga ik het team van de Hoven versterken. Op dinsdag 

en woensdagochtend bij de Krekels en donderdag bij de Vuurvliegjes en ik ga met 

alle liefde en plezier voor jullie kindjes zorgen!                                                                                                                                                                            

Groetjes Denise 

 

Kindcentrummonitor sluit na 18 maart 
Maandag 31 januari bent u geïnformeerd over de KindCentrumMonitor. Momenteel hebben 31% van 

onze ouders de monitor ingevuld. De deadline voor het invullen van de monitor is verruimd en kan dus 

tot 18 maart ingevuld worden. Het doel van de meting is om het onderwijs informatie te bieden voor het 

professioneel besturen van onze organisatie.  

 

Mocht u de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, dan kunt u dat nog doen! Het invullen duurt circa 5 

minuten. 

U kunt de vragenlijst dus nog invullen tot 18 maart door op de onderstreepte tekst hieronder te klikken. 

Hiermee start u een bladzijde op internet. Lukt dit niet kopieer en plak dit internetadres in de webbrowser: 

http://Edudat.KCM-2022-Q1-Ouders-ATO-280122.alchemer.com/s3/ 

 

http://edudat.kcm-2022-q1-ouders-ato-280122.alchemer.com/s3/
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Veiligheid rondom het kindcentrum  
Honden buiten de poort 
We zien dat er momenteel veel (nieuwe) honden in de wijk zijn. Niet alle kinderen en volwassenen vinden 

het prettig om in de buurt van een hond te komen. Het heeft veelal te maken met de ongecontroleerde, 

spontane óf angstige reactie van de hond. Vanuit het kindcentrum hebben we al jaren de afspraak dat 

honden niet op het speelplein mogen komen en buiten het hek moeten wachten. Het liefst op gepaste 

afstand van de poort zodat kinderen rustig naar hun ouder/verzorger kunnen lopen. We willen u vragen 

hier rekening mee te houden! 

Verkeersveiligheid 
De pionnen rondom het kindcentrum moeten ervoor zorgen dat auto's niet langs de stoep geplaatst 

worden. Dit kan namelijk zorgen voor hinderlijke situaties voor ouders, onze kinderen en buurtbewoners. 

We hebben meerdere malen klachten ontvangen van omwonenden die niet uit de wijk kunnen komen 

vanwege het autoverkeer rondom het kindcentrum. We merken dat rond 14.00 uur de drukte van auto's 

toeneemt en de auto’s óf op straat óf dubbel óf toch op de stoep geparkeerd worden. Dat is uiteraard 

niet de bedoeling en wij zullen deze ouders/verzorgers hierop blijven aanspreken. U zult begrijpen dat dit 

soort gesprekken niet altijd even prettig verlopen, omdat de reacties fel kunnen zijn.  

Deze hele situatie kan voorkomen worden door te voet of op de fiets naar het kindcentrum te komen. 

Mocht u toch met de auto moeten komen, dan zou u deze wat verder weg kunnen parkeren en het laatste 

stuk kunnen lopen. Heeft u inspiratie nodig om de route naar het kindcentrum plezieriger te maken, kijk 

dan eens op de website: www.lekkerandersdag.nl.  

Opa en oma ophaalweek: Lekker Anders Dag 
Iedereen weet hoe leuk het is als opa en oma de kinderen af en toe komen ophalen! Omdat het zo leuk 

is, zetten we ze even in het zonnetje van 14 t/m 18 maart tijdens de Opa en Oma Ophaalweek! Dat is toch 

heel leuk en anders!  

We nodigen IEDEREEN uit om in die week minstens één keertje anders van school naar huis te gaan, samen 

met Opa en Oma! Uiteraard dragen jullie iets van oranje die dag. Je zult zien: alles voelt anders, op jullie 

Lekker Anders Dag! 

We maken er een extra feestje van die week: meld je aan via www.lekkerandersdag.nl en laat ons weten 

wanneer Opa en/of Oma erbij zijn en maak zo kans op een lekkere prijs. Ben je nog geen Lekker Anders 

Dag lid, meld je dan snel aan via meedoen op onze website. 

 

 

http://www.lekkerandersdag.nl/
http://www.lekkerandersdag.nl/
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Noodopvang asielzoekers 
In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief vanuit de gemeente over de komst en opvang van 

asielzoekers in de gemeente van ’s-Hertogenbosch.   

Onderwijs 
Mijn rapportfolio 
Wist u dat het vanaf nu mogelijk is om een pushmelding in te stellen? 

Bij de eerstvolgende keer inloggen krijgt u een melding dat u dit kunt instellen. Wij zullen vanaf heden 

de informatie die in MijnRapportfolio is ingevuld niet meer apart via de app van SocialSchools 

mededelen.   

 

Update vanuit de leerlingenraad  

We zijn inmiddels als twee keer met de leerlingenraad samengekomen. In de leerlingenraad worden 

verschillende onderwerpen besproken. Zo zijn er ideeën en voorstellen van de kinderen op de pleinen 

binnengekomen en die hebben we tijdens de leerlingenraad besproken. De ideeën zijn deels 

opgepakt, andere zijn besproken of worden nog besproken. Zo was één probleem zoals heel veel zand 

op het leerplein en daar hebben we een oplossing voor gevonden, namelijk schoenenvegers! 

Een ander voorstel is het idee voor extra kapstokken op de Lunersingel, namelijk een verrijdbare 

kapstok. Deze wordt aangeschaft en daarmee is het probleem van te weinig kapstokken al opgelost!  

Sommige kinderen hadden het idee om kluisjes aan te schaffen. Kluisjes komen er niet, maar we 

moeten er samen voor zorgen dat we van elkaars spullen afblijven. Dit zal besproken worden in de 

verschillende groepen met de leerkrachten.  

Verschillende kinderen willen graag een hond op het kindcentrum. Dit idee is enkele jaren geleden 

door de vorige leerlingenraad al onderzocht. Er is toen besloten geen hond aan te schaffen. Toch wil 

deze leerlingenraad nogmaals op onderzoek uitgaan. 

In opdracht van de leerkrachten is de raad gaan nadenken over een aangepast contract. Om een leuker 

contract te maken hebben we de volgende ideeën:  

1. Een vorm van een bingokaart!  

2. Smileys, goed en slecht.  

3. Leuke vormen.  

4. En een klein woordzoekertje!  

Deze ideeën zijn gedeeld met de medewerkers. We hopen dat we dit binnenkort terugzien op het 

contract.  

 

 Ideeën om later op terug te komen:  

1. Een workshop: Kinderen geven een workshop waar ze goed in zijn!  

2. Pesten les: Op het kindcentrum willen we pesten tegengaan, daarom lessen over pesten!  

3. Drama/muziek/crea: ons lijkt het leuk om meer creatieve dingen te doen!  

De volgende leerlingenraad is op donderdag 10 maart van 13.00 tot 14.00 uur.  
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Opvang 
Sluitingsdagen opvang en BSO 2022 
Vrijdag 27 mei en vrijdag 23 september zijn de opvang en BSO de gehele dag gesloten. 

 

Farent – Activiteiten in de vakantie 

  
 

SJV – Theater in het Kabouterbos 
Kabouter Lef woont al jaren in het Kabouterbos en vraagt zich af wat er zich allemaal buiten het 

Kabouterbos afspeelt. Op zondag 20 maart nodigt hij alle peuters, kleuters en andere supergezellige 

kinderen t/m schoolgroep 4 uit voor een avontuur in zijn bos aan de Oude BaanOost. Doe jij samen met 

je ouders mee aan deze leuke sprookjesbelevingstocht? Kijk voor meer informatie op de website. 

https://sjvrosmalen.nl/nieuws/een-nieuw-sjv-seizoen-staat-voor-de-deur/
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Vrijwilligersavond bij SJV 
Vrijwilligersavond bij SJV 8 maart – Mimosastraat 1 Ken je ons al? Wij zijn SJV, dé Rosmalense stichting 

die allerlei leuke, stoere, spannende en uitdagende activiteiten organiseert voor alle basisschoolleerlingen 

uit onze regio. Leuk om je te leren kennen! Onze activiteiten worden stuk voor stuk goed bezocht en dat 

betekent dat we altijd op zoek zijn naar vrijwilligers die willen helpen om onze jonge deelnemers een 

waanzinnige ervaring te laten beleven. Lijkt het je leuk om wat voor ons te doen, maar weet je eigenlijk 

niet wat er zoal te doen is? Bezoek dan onze informatieavond op dinsdag 8 maart. Je bent vanaf 20.00 uur 

van harte welkom bij het SJV-gebouw, Mimosastraat 1. We trappen deze interactieve avond om 20.15 uur 

af met een formeel programma wat we hopen rond 21.00 uur af te ronden. Erna is het tijd voor een 

gezellige borrel en kennismaking. Kom jij de 8ste bij ons langs? Je leert SJV kennen op een leuke manier, 

laagdrempelig en vrijblijvend. Je kunt met al je vragen bij ons terecht en uiteraard hopen we je binnenkort 

als nieuwe SJV-vrijwilliger in te delen bij een van onze activiteiten. Voel je welkom 

 

4 tegen 4 toernooi FC Den Bosch 

Voetbalsupport en FC Den Bosch organiseren in de carnavalsvakantie een 4-tegen-4 toernooi voor alle 

fanatieke voetballers uit de regio van 7 t/m 12 jaar oud. Ook de jongens en meiden van jullie school! Dit 

toernooi wordt gespeeld in het stadion van FC Den Bosch en de samenstelling van de teams 

mogen de spelers helemaal zelf bepalen (max. 5 spelers). Meer informatie via de QR-code op de flyer. 

 


