
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Beste ouders en verzorgers,  

Deze week was er weer een geplande inloop. Dat betekent dat alle ouders 

en verzorgers welkom waren om een kijkje te komen nemen op onze 

speel- en leerpleinen. Het is altijd leuk om het enthousiasme van de 

kinderen en de volwassenen te zien. Kinderen vertellen trots wat er 

allemaal op het plein speelt en met welk thema's ze aan de slag zijn 

gegaan. Wij genieten in ieder geval volop van dit soort momenten.  

 

Wij zien dat een grote ouderbetrokkenheid van wezenlijk belang is voor 

de ontwikkeling van kinderen. Wanneer ouders betrokken zijn bij het 

ontwikkelproces van hun kind dan zorgt dit voor een positieve impact op 

de sociale vaardigheden, het emotionele welzijn en de cognitieve 

ontwikkeling. 

Ouderbetrokkenheid is daarnaast erg relevant voor de relatie tussen 

ouders en de medewerkers. Wanneer ouders en medewerkers op een 

constructieve manier samenwerken, kunnen ze beter begrijpen welke 

keuzes gemaakt worden, hoe bepaalde ontwikkelingen tot stand zijn 

gekomen en hoe ze het beste kunnen helpen. 

 

Op ons kindcentrum zijn ouders betrokken bij de activiteiten en 

beslissingen van het centrum. Dit gebeurt door geplande vergaderingen 

met ouders, oudergesprekken en natuurlijk de KindcentrumRaad. 

Daarnaast worden onze ouders ook betrokken als vrijwilliger of door het 

helpen bij het organiseren van evenementen en uitjes.  

 

27 JANUARI 2023 

 

 
 

Expeditie Robinson 
27 januari 
Groepen 6 

 

Adviesgesprekken 
6 feb. t/m 16 feb. 

Groepen 8 
 

Carnavalsfeest op KC 
17 februari 

Onderwijs om 12.00 uur uit 
 

Carnavalsvakantie 
20 feb. t/m 24 feb. 

Vakantie BSO contract nodig. 
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In december j.l. is een ouder van de KindcentrumRaad betrokken geweest bij het koersplan van ATO-

Scholenkring. We willen u erop attenderen dat er binnenkort een feedbackwall opgehangen wordt in het 

kindcentrum waarop ouders mogen reageren op de koers van ATO-Scholenkring voor de komende jaren. 

Uiteraard heeft dit koersplan ook invloed op de nieuwe kindcentrumgids die opgesteld moet worden voor 

De Hoven.  

 

Mocht u het interessant vinden om te reageren op de feedbackwall, loop dan binnen in het café en noteer 

uw ideeën en bevindingen. Vanaf maandag 6 t/m vrijdag 17 februari heeft u de mogelijkheid om feedback 

te geven, dus wees welkom! 

 

Met vriendelijke groet,  

Jerney 

 

Erkenning leerbedrijf 
Afgelopen week hebben wij als Kindcentrum een verlening ontvangen van de 

erkenning als leerbedrijf van voor de opleiding Onderwijsassistent en de Cross-over 

Medewerker kinderopvang, onderwijs & bewegen. Dat betekent dat wij als 

praktijkopleider mbo-studenten in de beroepspraktijk begeleiden naast de studenten 

die wij begeleiden als Academische Opleidingsschool. We zijn er in ieder geval trots op.  

 

Administratie 
Absentiemeldingen 

 We krijgen vragen over hoe een absentiemelding, voor bijvoorbeeld een bezoek 

aan een specialist, doorgegeven kan worden. Dit kan via onze app Social 

Schools.  

 

Onder het kopje administratie kunt u een melding toevoegen door op het plusje 

te klikken, zie afbeelding.  

Mocht u meerdere kinderen op het kindcentrum hebben, dan klikt u op de 

naam van het desbetreffende kind. Onder de vraag Wat is de reden? heeft u 

keuzemogelijkheden.  

 

Een aanvraag voor extra verlof kan niet via de app doorgegeven worden. De 

aanvraag verloopt via een verlofaanvraagformulier. Dit formulier kunt u 

opvragen bij de administratie via info@kcdehoven.nl.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van de medewerkers 

op de groep.   

 

  

mailto:info@kcdehoven.nl
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Gezond Kindcentrum  
Voedingsbeleid 

Zoals u weet hanteren wij op ons kindcentrum een gezond 

voedingsbeleid. Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de 

richtlijnen Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Wij vinden 

het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo 

positief bij te dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom 

voornamelijk producten aan uit de Schijf van Vijf. Dat ziet u 

terug op alle groepen van het kindcentrum.  

 

Wij merken dat het gezond trakteren tijdens een verjaardag soms best een uitdaging is. Want wat zijn de 

mogelijkheden als het gezond en verantwoord moet zijn, zonder te veel toegevoegde suikers e.d.? We 

vragen ouders dan ook om traktaties zo klein mogelijk te houden en niet te calorierijk (tussen 50 en 100) 

te maken. Uitdeelkadootjes zijn niet toegestaan.   

Voor traktatie-ideeën adviseren wij de traktaties op de website www.voedingscentrum.nl/trakteren en 

de traktaties met fruit en/of groente van de website Traktaties met groente en fruit – Gezondtrakteren.  

 

Mocht u zelf nog gezonde ideeën hebben, deel deze dan met de leerkrachten. Zo kunnen zij de ouders via 

Social Schools op de hoogte brengen hiervan.  

Opvang 
Sociaal emotionele ontwikkeling 
SEO staat voor de Sociale Emotionele Ontwikkeling. Dit is een aanpak waar wij bij Kindcentrum de Hoven 

breed mee werken. Door op positieve wijze het gedrag aan te leren willen we negatief gedrag 

voorkomen. Positief gedrag stimuleren we doordoor bijvoorbeeld niet te zeggen; ‘niet rennen op de gang’ 

maar, te zeggen: ‘we lopen rustig op de gang.’ 

 

Hieraan werken we per kindgroep, door middel van een verwachting vast te stellen. Deze verwachting 

staat op onze verwachtingskaart. We hangen deze zichtbaar op ooghoogte op de groep. 

  

Bij de babygroep is op dit moment de verwachting; ‘Ik speel alleen op de groep. We komen niet in de 

keuken/verschoonruimte.’  

Bij de dreumesgroep is de verwachting: ‘ik eet mijn boterham op voordat ik een nieuwe krijg.’   

Bij de peuters is de verwachting ‘binnen lopen we, rennen mag buiten of in de gymzaal.’  

 

Per periode wordt er gekeken of de verwachting nog van toepassing is. Of deze goed wordt nageleefd en 

we kijken naar de groepsbehoefte voor een eventuele nieuwe verwachting.  

We dragen de verwachting ook uit met behulp van Loe en Loes. Zij zijn twee mascottes die op de groepen 

aanwezig zijn. We betrekken hen in het dagritme (zonnetje van de dag) en bij de thema’s.  

 

Mocht je hier nog vragen over hebben dan kan je terecht bij de medewerkers van de groep. 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/trakteren
http://www.gezondtrakteren.nl/recept/category/traktaties-met-groente-fruit/
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Onderwijs 

IEP LeerlingVolgSysteem (LVS) 
Antwoorden op vragen van ouders, die gesteld zijn tijdens de ouderavond IEP LVS.  

Op donderdag 12 januari heeft de informatieavond IEP LVS plaatsgevonden. De presentatie van de 

informatieavond is via Social Schools met u gedeeld. Tijdens deze avond kwamen er vanuit ouders de 

onderstaande vragen waarop u het antwoord nog van ons tegoed had.  

1. Kunnen wij als school en ouders zien of een leerling gebruik heeft gemaakt van auditieve 

ondersteuning tijdens de rekentoets?  

Nee, dat kan helaas niet.   

2. Kunnen wij als school en ouders zien hoe lang een leerling over de toets heeft gedaan?  

Ook helaas niet.  

 

Voorleesontbijt 
Afgelopen woensdag hebben we de Nationale voorleesdagen geopend met het voorleesfestijn. Voorlezen 

prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt de kinderen veel plezier. Met een lekkere 

krentenbol in de hand hebben ze geluisterd naar de verhalen, voorgelezen door een docent van een ander 

leerplein. Voor alle kinderen een eg gezellige en ontspannen ochtend.  

           

 

  



 

 
 

5 

Carnaval bij SJV 
Wachten duurt altijd te lang, toch? Samen met de Stichting Vrienden van 

Rosmalens Carnaval organiseert SJV daarom De Kinderfeesten: de meest 

gezellige opwarmer voor carnaval! 

Trek je gaafste carnavalsoutfit aan en kom mee de carnavalsoptocht lopen. 

Ga mee dansen en springen in De Kenteringen, samen met de speciale 

sprookjesgasten die we voor je hebben uitgenodigd. Ook dit jaar heeft SJV 

weer erg leuke activiteiten voor alle kinderen en hun ouders. Wil je graag 

mee doen klik dan hier voor alle activiteiten. 

 

Activiteiten bij de windkracht 

Ook bij wijkcentrum de windkracht zijn er weer allerlei leuke activiteiten. Van goochelshow tot 

kinderdisco. Wil je ook aansluiten, bekijk dan de flyer met de verschillende data. 

 

Campagne, Geef een boek cadeau 

Het is bijna zover! Op vrijdag 10 februari start de jaarlijkse campagne ‘Geef een boek cadeau’! Omdat 

lezen erg goed is voor de ontwikkeling van jonge kinderen, wordt er elk jaar weer een prachtig leesboek 

aangeboden door “geef een prentenboek cadeau”. Dit jaar is ”Dolfje Weerwolfje” van Paul van Loon voor 

maar € 2,99 verkrijgbaar in iedere Nederlandse boekhandel.  Door middel van deze campagne zorgen ze 

ervoor dat alle kinderen in Nederland kunnen opgroeien met een eigen boek. Help je mee?  

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/8.2.0%20Nieuwsbrieven/Bijlage%20nieuwsbrief%2027%20januari%202023%20SJV%20carnaval%20.docx
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/8.2.0%20Nieuwsbrieven/Bijlage%20nieuwsbrief%2027-01-2023%20windkracht.JPG
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/8.2.0%20Nieuwsbrieven/Bijlage%20Nieuwsbrief%2027-01-2023%20Dolfje%20weerwolfje.gif

