
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Beste ouders,  

 

Deze week zijn drie schoolkinderen uit Oekraïne bij ons van start 

gegaan. Eén kind is geplaatst bij Ine op leerplein 1-2 groen en twee 

kinderen bij Melanie op leerplein 5-6 groen. Ze worden door iedereen 

erg hartelijk ontvangen. Wat deze gevluchte kinderen in eerste instantie 

nodig hebben is opvang, rust en een dagstructuur. De kinderen doen 

dus zoveel mogelijk mee met het dagprogramma. Uiteraard is de 

interactie met leeftijdsgenoten erg waardevol, maar door de 

taalbarrière is het nog lastig om echt contact te maken. We merken dat 

de Oekraïense kinderen erg onder de indruk zijn van de nieuwe 

omgeving en alle kinderen die zich om hen willen ontfermen.  

Op het kindcentrum maken we gebruik van allerlei materialen zoals een 

pictokaart en andere hulpmiddelen, zie o.a. Lesmaterialen - LOWAN. 

Misschien ook voor u, als ouder, interessant om daar ook met de 

kinderen naar te kijken.  

 

Mocht u kennis hebben van de Oekraïense taal en tijd hebben om te 

helpen dan mag u zich aanmelden via mij door een mail te sturen naar 

directie@kcdehoven.nl. We kunnen dan samen kijken naar een 

geschikte invulling over de komende weken.  

 

Voor nu wens ik iedereen fijne dagen! Groetjes Jerney 

MEI 2022 

 
Hemelvaart  

26 en 27 mei.  
Gehele KC gesloten 

 

Facultatieve 
gesprekken groep 3-8 

30  mei t/m 3 juni 
 

Schoolsport 
Olympiade groep 6 

3 juni 
 

2e Pinksterdag 
6 juni, gehele KC gesloten 

 

Studieweek  
7 t/m 10 juni 

Onderwijs gesloten; 
Opvang en BSO (vakantie 

contract) open 
 

Schoolreisje 1-2 

15 juni 
 

https://www.lowan.nl/vo/oekraine/lesmaterialen/
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Personeel 
Mandy stelt zich voor 
Via deze weg wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Ik ben Mandy, getrouwd en 

moeder van 2 kinderen, Max van 16 en May van 11 jaar oud. Ik ben tot afgelopen 

januari 23 jaar werkzaam geweest bij Etos, hier heb ik altijd met veel plezier gewerkt, 

totdat het tijd werd om mijn gevoel te volgen en dat was het werken met kinderen. 

Werken met kinderen, daar krijg ik energie van! 

Elke dag is anders en het is bijzonder om kinderen nieuwe dingen te mogen leren. 

Het is mooi om te zien hoe de kinderen groeien in hun ontwikkeling. Ook lijkt het mij 

fijn om een band op te bouwen met de kinderen/ouders en zo mee te denken naar 

de wensen en behoefte van de kinderen. Elk kind is uniek en doet de dingen op hun 

eigen manier en tempo, dat is toch prachtig! 

Het is een fijn gevoel dat je de kinderen een fijne dag hebt gegeven. 

Ik heb hartstikke veel zin om bij Onskindbureau/ KC de Hoven stage te lopen/werken en mezelf te 

ontwikkelen als volwaardig pedagogisch medewerker. 

 

Koos stelt zich voor 

Beste kinderen en ouders van KC de Hoven, 

Mijn naam is Koos Henkens en ik ben de vervanger van Fenna Schellekens.  

Ik ga haar taken als intern begeleidster bovenbouw overnemen gedurende haar 

zwangerschapsverlof.  

Al heel wat jaren draai ik mee in de onderwijswereld. Eerst als leerkracht speciaal 

onderwijs en later als intern begeleider op verschillende scholen. Ik heb er altijd 

veel plezier aan beleefd om samen met collega’s en ouders te zoeken naar 

onderwijs wat past bij wat kinderen nodig hebben. Ik ben gericht op 

samenwerking, ben nieuwsgierig ingesteld, zoek naar oplossingen, vind buiten-

de-lijnen-kleuren helemaal niet erg, en geniet ervan als volwassenen en kinderen nieuwe ontdekking doen 

en zichzelf verder te ontwikkelen. Het is leuk om te merken dat via mijn kleinkinderen er voor mij een 

wereld open gaat met nieuwe inzichten en ontdekkingen. Verder ben ik graag in de natuur te vinden, 

sleutel aan mijn oude Volvo’s, maak muziek in een band, bezoek concerten en voorstelling en ben graag 

samen met mijn kinderen en vrienden. Kortom; ik hou wel van het leven. Misschien dat we elkaar 

ontmoeten.  

Ik heb er in ieder geval zin in om mijn bijdrage te leveren voor de kinderen en collega’s van KC de Hoven. 
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Huisvesting  
Brand- en ontruimingsoefening 
Twee keer per jaar worden er op onze locatie brand- en ontruimingsoefeningen georganiseerd. De 

afgelopen maand heeft de brandweer een table top oefeningen verzorgd voor het team. Onze BHV’ers 

hebben in groepjes deelgenomen en er werd specifiek op onze locatie geoefend vanaf onze plattegrond.  

Verder hebben wij de jaarlijkse controle gehad van de brandweer, zij zijn in ieder geval erg tevreden!  

 

Opvang 
Kinderen ophalen opvang/ BSO 

Als iemand anders dan u als ‘ouder/verzorger’ uw kind komt ophalen, vragen wij u dit op bij de 

pedagogisch medewerkers van de groep (persoonlijk of telefonisch) of via de ouderapp door te geven. 

Wij willen dan graag de naam van degene die uw kind op komt halen en de relatie tot uw kind.  

Wij geven uw kind niet mee aan anderen als dit niet door de ouder/verzorger bij ons gemeld is. Wanneer 

er regelmatig een andere (vaste) persoon uw kind komt ophalen, willen wij u vragen een formulier in te 

vullen, waarin u toestemming geeft. Deze vindt u in de bijlage. 

 

Onderwijs  
Uitslag IEP-eindtoets groep 8 
Op 20 en 21 april 2022 hebben 59 kinderen uit groep 8 weer de eindtoets IEP gemaakt. De uitslag kwam 

afgelopen week binnen. We mogen weer trots op de kinderen en op ons kindcentrum zijn, want de 

kinderen uit groep 8 hebben boven het landelijk gemiddelde gescoord. De uitstroomniveaus zijn dit jaar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijnrapportfolio groep 2 

In de maand juni zal de betrokkenheid opnieuw gescoord worden van alle kinderen uit groep 2. 

Als u de notificaties heeft ingesteld op uw app, krijgt u automatisch een bericht wanneer het voor 

uw kind is ingevuld. 

12%

19%

23%

35%

11%

Uitstroomniveaus

VMBO-B/K

VMBO-K/T

VMBO-T/HAVO

HAVO/VWO

VWO
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Verkeer 

Magic Traffic show  
Vrijdag 20 mei hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 6 genoten van de 

Magic Traffic Show! Een interactieve show vol magie én verkeer. De gymzaal 

werd omgetoverd tot theater inclusief een groot zebrapad dat door de zaal liep. 

Het was een feestje! 

 

 

Veilig op weg les  
De leerlingen van groep 8 hebben dinsdag 17 mei de Veilig op weg les gevolgd  

Dit is een lesprogramma van Transport en Logistiek Nederland (TLN) in 

samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN). Op de Lunersingel kwam 

een grote vrachtwagen en de instructrice heeft uitleg gegeven over de dode 

hoek. Daarbij hebben de kinderen 2 vuistregels geleerd: Houd minimaal 3 

meter afstand en blijf rechts en ruim achter de vrachtwagen.  

Voor volgend schooljaar hebben we deze les alweer ingepland voor de groepen 

7 en 8.  

 

 

--- 

 

 

 

 


