
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Beste ouders/verzorger,  

 

In de maanden januari en februari hebben we op ons kindcentrum echt te 

maken gehad met een griepgolf. Enkele weken geleden hadden we een 

piek waarbij 23% van de kinderen ziekgemeld zijn via SocialSchools. Op 1 

februari was dat nog 8%.   

 

We hebben gemerkt dat onze medewerkers ook niet bestand zijn geweest 

tegen het virus. Het opvangen van de groepen is grotendeels gelukt. 

Helaas hebben we ook verschillende groepen van 7/8 een dag thuis 

moeten laten werken of een opvanggroep moeten sluiten. Dit vanwege 

het feit dat we geen andere oplossingen hebben kunnen vinden.  

Het is nooit prettig om zo’n beslissing te moeten nemen en ook u als ouder 

hiermee te confronteren. We vinden het belangrijk dat u weet dat dit 

zeker niet iets is waar lichtzinnig over gedacht wordt en dat wij deze 

afweging zorgvuldig maken.  

 

Het is goed dat de  carnavalsvakantie voor de deur staat. Naast alle 

feestelijkheden is het natuurlijk ook heerlijk om even wat rust te nemen. 

Onze dagopvang én BSO is deze periode geopend, hiervoor heeft u wel 

een vakantie BSO contract voor nodig. Geniet van de dagen en tot 27 

februari! 

 

Feestelijke groet,  

Jerney 

17 FEBRUARI 2023 

 

Carnavalsvakantie 
20 feb. t/m 24 feb. 

Vakantie BSO contract nodig. 
 

Boekenmarkt 
17 Maart 

 

Streetwise 
21 Maart en 22 Maart 

leuke en leerzame 

verkeerslessen voor  

groep 1 t/m 8 
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ActiviteitenCommissie  
Carnavalsfeest 
Na het serieuze bericht betreft de ouderbijdrage afgelopen maandag, brengen we 

graag weer wat positiever nieuws. Alle kinderen van de Hoven hebben genoten van 

een gezellige carnavalsviering. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 hebben een grote playbackshow gehouden, 

dat was één groot feest. Holly heeft, in stijl, aan de prijswinnaars een wisseltrofee 

uitgereikt. 

De peuters en de kinderen van de leerpleinen 1-2 en 2-3 hebben genoten van een 

carnavaleske poppenkast voorstelling en zich prachtig mogen versieren in een 

echte beautyhoek. Er is heel wat schmink, glitters en nagellak gebruikt om iedereen 

er fantastisch uit te laten zien. Dank aan alle hulpouders die ons hierbij geholpen 

hebben. 

Alle kinderen hebben ook weer een ‘Hoven-embleem’ ontvangen. We hopen ze 

volop terug te zien in de Zandhazendurpse en Oeteldonksche straten. 

Zorg 
Inzet van wijkverpleegkundige 0 tot 12 jaar  

Iedere maand wordt er een inloopspreekuur met de wijkverpleegkundige Janneke Martens 

georganiseerd. Het eerstvolgende moment staat gepland op 15 maart. De volgende zaken kunnen met 

haar besproken worden:  

• Spraak/taal ontwikkeling (bijvoorbeeld VVE) of verwijzing logopedie;  

• Vragen rondom gedrag;  

• Motorische ontwikkeling;  

• Sociaal emotionele ontwikkeling;  

• Verzorging van kinderen;  

• Lichamelijke ontwikkeling, lengte, gewicht, ogen, oren;  

• Opvoedvraagstukken e.d.   

 

Schoolmaatschappelijk werkster 

Kim Wieringa is onze schoolmaatschappelijk werkster. Bij haar kunt u terecht voor al vragen en zorgen 

over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en je thuissituatie. Wilt u graag contact opnemen dat kan 

via onze Intern Begeleiders of via de contactgegevens Farent - 's-Hertogenbosch kies locatie Rosmalen, 

Groote wielen. 

 

 

  

https://www.farent.nl/locaties-en-wijken/s-hertogenbosch/
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BIEB op het kindcentrum 
 

De Voorronde van de Bossche Voorleeswedstrijd op KC de Hoven!  
Stel je eens voor, een zaal vol mensen die je allemaal aan 

zitten te kijken, een microfoon voor je neus die je stem door 

de zaal laat schallen, drie juryleden op een rijtje die alles 

wat je voorleest nauwlettend in de gaten houden en daar 

bovenop heb je ook nog eens een schorre stem… Welkom 

bij de Voorronde van de Bossche Voorleeswedstrijd Lars 

van Wijngaarden!  

 

Van wel 36 basisscholen uit Den Bosch en Rosmalen waren ze naar ons kindcentrum gekomen, boek stevig 

in de hand en blije maar ook wel gespannen snoetjes. Supporters hadden ze ook meegenomen, vrienden, 

vriendinnen, ouders, grootouders, juffen en meesters.  

En wat waren ze goed, al die schoolkampioenen! We hoorden spannende 

verhalen, maar ook grappige, mooie en zelfs hele enge voorleesfragmenten 

passeerden de revue, stuk voor stuk heerlijk om naar te luisteren.  

 

Maar ja, wie gaat er door naar de Finale? Ik zal jullie niet langer in spanning 

houden: onze schoolkampioen Lars van Wijngaarden uit groep 7 mag 

Kindcentrum de Hoven gaan vertegenwoordigen tijdens de Finale op 1 maart 

in Perron 3. Gefeliciteerd Lars, we zijn heel trots op je en wensen je heel veel 

plezier en succes!!! 

 

Boekenmarkt  

Vrijdag 17 maart is het weer tijd voor de jaarlijkse boekenmarkt!  

Voor de onderbouw en midden-bovenbouw lees je hieronder hoe het ongeveer zal gaan.  

Na de carnavalsvakantie volgt nog een bericht op SocialSchools met informatie over de tijd en hoe de 

kinderen van de onderbouw begeleid gaan worden.  

 

Onderbouw 1-2  

De kinderen van de onderbouw kunnen geen boeken verkopen, maar mogen wel boeken kopen op de 

boekenmarkt. De kinderen die boeken willen kopen mogen geld meenemen (max. 2 euro).  

  

Midden- Bovenbouw 3-8  

De kinderen die boeken willen verkopen mogen boeken, wisselgeld en een kleed meenemen. Ze schrijven 

zich in bij de groepsleerkracht, zodat we een overzicht hebben hoeveel kinderen er boeken gaan 

verkopen. Het verdiende geld mag door het kind zelf gehouden worden. We hopen natuurlijk dat er 

nieuwe boeken voor worden gekocht! De kinderen die boeken willen kopen mogen geld 

meenemen (max. 3 euro).  
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Informatieochtend over voorlezen 
Wat is het nut van voorlezen aan je kind en hoe pak je dit het beste aan? Onze biebconsulent Janneke legt 

dit graag aan jullie uit. Voel je welkom en kom naar de informatieochtend op 6 maart, zie de bijlage voor 

de uitnodiging. De koffie staat vanaf 8.15 uur voor jullie klaar.       

 

Veiligheid rondom gebouw 
Lekker anders dag 

Afgelopen woensdag zijn de medewerkers van lekker anders dag lang geweest voor een korte presentatie 

voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4.  Lekker Anders Dag is een initiatief van de samenwerkende 

basisscholen in de gemeente Den Bosch, dat ons allemaal uitdaagt om soms wat bewuster te kiezen: hoe 

gaan we vandaag naar school en hoe maken we die tocht dan nét even anders.  

Sinds 2019 nodigt ook onze school iedereen uit om mee te doen. Alle ouders die interesse hebben kunnen 

zich opgeven via www.lekkerandersdag.nl. Daar vind je net als op het Instagram kanaal 

(@lekkerandersdag) ook volop inspiratie en ideeën. Net als trouwens in de speciale ‘Lekker Anders Dag-

doos’, deze is gratis voor iedereen die zich aanmeldt.               

  

Onderwijs 
De week van de lentekriebels 
20 maart tot en met 24 maart doen wij met ons kindcentrum mee aan 'de week van de lentekriebels'. 

We willen jullie graag uitnodigen voor een online inspiratiesessie, gegeven door Carla en Janneke. Dit zijn 

medewerkers van de GGD. Zij zullen jullie dan informeren over een gezonde seksuele en relationele 

ontwikkeling van kinderen, die al begint wanneer je kind nog een baby’tje is! Vragen die aan bod komen 

zijn bijvoorbeeld: wat is nou leeftijdsadequaat gedrag? Hoe reageer je als ouder? Wanneer en hoe voer 

je 'het gesprek'? En welke woordkeuze gebruik je dan?  

Benieuwd? Meld je voor 4 maart aan via simoneverboord@kcdehoven.nl. Zij zal zorgen voor een 

uitnodiging via teams. 

Hulp voor slachtoffers aardbeving 
Het contrast van de afgelopen weken wat in het nieuws te zien is en wat er op het kindcentrum aan de 

orde is kan niet groter zijn. Kinderen zijn volop bezig geweest met de voorbereidingen van het 

carnavalsfeest en kijken tussendoor naar het jeugdjournaal waarop beelden uit het rampgebied in Turkije 

en Syrië te zien zijn. Vooral de beelden van kinderen en volwassenen die na meer dan 52 uur nog levend 

onder het puin vandaan gehaald worden zijn een wonder.  

 

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/8.2.0%20Nieuwsbrieven/bijlage%20nieuwsbrief%20uitnodiging%20informatie%20ochtend%2017-02-2023.%20(1).png
http://www.lekkerandersdag.nl/
mailto:simoneverboord@kcdehoven.nl
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De beelden van de ramp raken ons allemaal. Het aantal slachtoffers is 

enorm en blijft nog iedere dag stijgen. Vanuit de hele wereld worden 

acties opgezet en geld ingezameld om de slachtoffers te helpen. Zo ook 

door de kinderen uit de wijk die bijvoorbeeld flessen inzamelen of 

cupcakes bakken e.d. en het geld doneren aan Giro555. 

 

Woensdag is de grote actiedag van Giro555 geweest, maar dat betekent niet dat u niks 

meer kunt doen. U kunt alsnog een bedrag doneren aan Giro555. Het geld is nodig 

voor noodhulp en de wederopbouw van de getroffen gebieden. Een maaltijd 

kan al voor €10,- aangeboden worden...alle beetjes helpen!  

 

Uitnodiging voor de Bossche meidentop 
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Circuslessen 

Stichting Flik-Flak start op donderdag 2 maart een gave workshop circuslessen, bestaande uit 10 lessen, 

voor alle basisschoolkinderen.  

Voor kinderen vanaf 7 jaar. Docent Menno leert je gave trucks, jongleren met bal, diabolo en een-wieler 

fietsen. Meer weten? Flik Flak (flik-flak.nl) 
Kijk op  of bekijk het Youtubefimpje van onze circusdocent Menno met trucks + uitnodiging om mee te 

doen. Circus workshop bij Flik-Flak - YouTube  

 

Leestips 

Ook deze maand weer leuke nieuwe leertips. 

 

AK Goedzo, mama! - Chris Haughton  

Vanaf 2 jaar 

Papa en kleine Pinguin kijken toe hoe mama de zee induikt op zoek naar eten. 

Ze zwemt, springt en klimt. Kleine Pinguin is toch een beetje onzeker en 

vraagt steeds aan papa of mama wel terugkomt. Maar dan staat mama oog 

in oog met een zeeleeuw. Is mama dan nog steeds zo dapper?   

Mooi, klein, intiem verhaal in weinig tekst, dat zich heel goed leent om samen 

met je peuter interactief mee bezig te zijn. Een mooie uitgave, voor meerdere 

doeleinden bruikbaar, waar veel peuters en hun ouders van zullen genieten.   

  

 Alle liefde van de hele wereld - Mac Barnett & Carson Elli  

AK 5+  

Een bijzonder prentenboek waarin een jongen op zoek gaat naar het antwoord op 

de vraag wat liefde is. De jongen vraagt: ‘Wat is liefde?’ Zijn oma zegt dat als hij 

de wijde wereld in trekt, hij misschien een antwoord zal vinden. Voor de visser is 

liefde een vis, voor de toneelspeler is liefde applaus, voor de kat is liefde de nacht. 

Als de jongen na lange omzwervingen thuiskomt, weet hij opeens wat voor hem 

liefde is.  Met korte teksten en artistieke illustraties met warme contrasterende 

kleuren  

  

Ik leer lezen met F.C. De Kampioenen – Hec Leemans  

E 6+   

Vier zelf-leesverhalen op M3 en E3 niveau. Hondje Nero raakt zoek, Paulien gaat 

naar school en speelt voetbal, en Boma koopt een boot.  

Nostalgie voor volwassenen. Lekker zelf lezen voor jonge voetballertjes.   

  

  

  

https://www.flik-flak.nl/agenda/circus-workshop-2023
https://www.youtube.com/watch?v=9tgq4s_tuQ8
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Meesterkok – Bob Popcorn - Maranke Rinck & Martijn van der van der Linden 

A 7,5+  

Een humoristisch jeugdboek uit de ‘Bob Popcorn’-serie. Ellis en Dante doen mee 

aan een kookwedstrijd. Ze moeten een nieuw toetje bedenken, maar ze kunnen 

helemaal niet koken! Gelukkig verzint Bob een fantastisch toetje, met popcorn 

natuurlijk. Maar vlak voor de finale is alle popcorn op. Wat nu? Ondeugend en met 

veel humor geschreven.  

De schrijfster won eerder een Zilveren Griffel voor Tangramkat. De Bob 

Popcornserie won de Kinderboekwinkelprijs 2020.  

 

De laatste beer – Hannah Gold  

B 9+  

April (11) woont alleen met haar vader, haar moeder is overleden. Als haar 

vader voor zijn werk een half jaar naar Bear Island moet, gaat April mee. Maar 

haar vader stort zich op zijn werk en April verkent eenzaam het eiland. Ze gaat 

op zoek naar een ijsbeer die ze bij aankomst gezien heeft. Als ze hem vindt 

ontstaat er een bijzondere vriendschap. De ijsbeer is hongerig, eenzaam en ver 

van huis. Hij mist iets, net als April. Hun ongewone band groeit en April zet alles 

op alles om haar nieuwe vriend te redden en misschien wel zichzelf. Hannah 

Gold is een Britse kinderboekenschrijfster. ‘De laatste beer’ is haar debuut.   

  

De zoon van de berentemmer – Xavier-Laurent Petit  

C 12+  

 Ciprian en zijn familie reizen rond en treden op met een beer. Overal worden ze 

weggejaagd. Als hun auto het begeeft, laten ze de beer vrij en reizen ze met hulp 

van een mensensmokkelaar naar Parijs. Het leven in de wereldstad blijkt niet 

rooskleurig. Ciprian wordt gedwongen iedere dag portemonnees te stelen in de 

metro. Maar vanaf het moment dat hij leert schaken, verandert er iets! Zou 

Ciprians talent misschien het lot van de familie kunnen veranderen?  

   

           Het gefluister achter de deur – TJ Klune  

D 15+  

Wallace Price is een gehaaide advocaat voor wie macht en aanzien de belangrijkste 

ingrediënten zijn voor een geslaagd leven. Wanneer Wallace plotseling overlijdt en 

als geest zijn eigen uitvaartdienst bijwoont, komt een gids hem halen en brengt hem 

naar een ongewoon theehuis.  

Hugo, de eigenaar van het theehuis die over bijzondere gaven beschikt, belooft hem 

te helpen bij het maken van de passage naar het hiernamaals. Wallace accepteert 

niet zonder slag of stoot dat hij dood is, maar dankzij Hugo en de andere markante 

bewoners van het theehuis leert hij op wonderbaarlijke wijze als geest menselijker 

te zijn dan tijdens zijn leven.  
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Wie eet wie in het regenwoud – Sarah Ridley  

AJ 5+  

 Wie eet wie in het regenwoud? Lees mee en volg de voedselketen: van planten 

die de energie van de zon gebruiken om hun eigen voedsel te maken, tot een 

jaguar die een ocelot oppeuzelt. Wie eet het blad en wie eet de vlinder?   

De korte tekstfragmenten zijn geschreven in heldere, begrijpelijke taal. 

Moeilijke woorden zijn dikgedrukt en worden uitgelegd in een woordenlijst 

achterin het boek. Met veel foto’s in kleur in een speelse opmaak, waarbij 

telkens een stapje aan de voedselketen wordt toegevoegd.  

   

Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda – Bibi Dumon Tak& 

Annemarie van Haeringen  

J 9+  

 Tijd voor een andere kijk op spreekbeurten! Het kan toch veel leuker en 

interessanter dan de manier waarop mensen dat doen. In dit boek houden dieren 

spreekbeurten over andere dieren. Dus de zebra kiest enkel zwart-witte dieren. 

En de regenworm vertelt allerlei weetjes over de anaconda. En zoals bij iedere 

spreekbeurt is er na afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. Non-fictie ten 

top, vermomd in prachtige korte verhalen.  

Bibi Dumon Tak blinkt weer uit met grappige vondsten. De tekeningen van Van       

Haeringen versterken dat nog maar weer eens.  

 


