
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Met het vallen van de bladeren van de bomen en de vroege schemering is 

ook het eerst vuurwerk alweer te horen. De afgelopen weekenden hebben 

we moeten vernemen dat ons buitenspeelplein gebruikt wordt door 

jongeren om vuurwerk af te steken.  

Naast het afsteken van vuurwerk is er ook sprake van vandalisme. Zo is een 

houten tankstation verwijderd, is het bord aan de poort losgerukt en heeft 

ons timmertafel wat 'klappen' gekregen. Iedere maandagochtend komen 

we dus regelmatig sporen tegen van vandalisme.  

 

Als het gaat om vandalisme vervullen de BOA's samen met de politie een 

belangrijke rol als het gaat om handhaven en bevorderen van de 

leefbaarheid in de wijk. Zij hebben de taak in begrenzing van jongen met 

grensoverschrijdend en strafbaar gedrag in de wijk. Ook zijn de BOA's 

bevoegd om jongeren die bepaalde overtredingen begaan naar Halt te 

verwijzen. Deze personen zult u hopelijk regelmatig in de wijk rond zien 

lopen.  

 

Ik wil ook u, als buurtbewoner, vragen om een extra oogje in het zeil te 

houden in de avonden en de weekenden. Mocht u opvallendheden zien na 

21.30 uur en in het weekend op ons speelplein dan kunt u dit melden bij 

de politie via 0900 8844. Dat kan er op de juiste wijze ingegrepen worden.  

Alvast bedankt voor uw hulp! 

Vriendelijke groet, Jerney 

25 NOVEMBER 2022 

 

Sintviering 
5 december 

 

Studiedag onderwijs 

6 december 

Opvang en BSO (vakantie 

contract) geopend 

 

Kerstdiner 

22 december 

 

Kerstactiviteiten  
23 december 

Onderwijs vanaf  
12.00u vrij 
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Personeel 
Nieuwe Facilitair Coördinator 
Via deze weg wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik ben Marian de Vries. Al vele jaren 

gelukkig getrouwd met Iskander. Samen hebben wij 3 prachtige dochters en een zoon. 

Afgelopen 20 jaar heb ik in de kinderopvang en in onze eigen gastouderopvang gewerkt. Maar 

na de geboorte van onze vierde ben ik even thuis geweest. Nu is de kleine man 1,5 jaar en 

ben ik op zoek naar een super leuke nieuwe uitdaging. Deze heb ik gevonden als facilitair 

coördinator bij kindcentrum de Hoven. Binnenkort mag ik gaan starten en zullen jullie mij 

tegen kunnen komen. Ik zie er naar uit om mijn bijdrage te leveren. Mochten er nog vragen 

zijn, stel ze gerust. Tot binnenkort! 

 

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

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

buurtbewoners.  

Nu het weer kouder en natter wordt merken we dat er steeds meer mensen de auto pakken naar het 

kindcentrum. Vorige week hebben we gepost en waren we zichtbaar aanwezig om ouders aan te spreken 

op verkeerd parkeren.  

Het is vervelend om te merken dat sommige ouders of verzorgers niet eens de moeite nemen om onze 

medewerkers hierbij aan te kijken of op een respectvolle manier te reageren. Onze insteek is dat we het 

‘samen’ veilig moeten houden! 

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:  Lekker Anders Dag. 

 

Medezeggenschap kinderen 
KinderRaad 
Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben we een nieuwe KinderRaad 

(voorheen leerlingenraad) op ons kindcentrum. Deze kanjers gaan 

zich met de directie buigen over thema’s die van belang zijn voor 

ons kindcentrum, zoals veiligheid in en om het kindcentrum, 

omgang met materialen, opruimen, schoonmaken en het 

belangrijkste thema: Jij mag zijn wie jij bent.  

De kinderen van de KinderRaad zullen u via de nieuwsbrief op de 

hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.  

https://www.lekkerandersdag.nl/
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Onderwijs 
Implementatie IEP 
Zoals u weet zullen wij in de groepen 3 t/m 8 in januari 2023 voor het eerst de toetsen van IEP LVS 

afnemen. Wij hebben u hier al eerder via de informatieavond op Het Kindcentrum en via de nieuwsbrief 

over geïnformeerd. Om duidelijk in beeld te brengen welke stappen we zullen doorlopen dit schooljaar, 

hebben we een routekaart gemaakt. De eerste drie stappen hebben we doorlopen. 12 januari 2023 zal 

de volgende stap worden genomen: een informatiemiddag - en avond geheel over IEP op kindcentrum 

De Hoven. De exacte tijden zullen snel volgen. Zet u het alvast in uw agenda?  

De routekaart kunt u via deze link vinden. 

 

Opvang 
In januari opent onze tweede dreumesgroep: de Waterjuffers. Deze groep komt naast babygroep de 

Duizendpoten. Zo zullen de vier groepsruimtes op de tweede verdieping weer bezet zijn! 

 

Ouders  
ActiviteitenCommissie (AC) 

De activiteitencommissie is volop aan het werk in deze drukke periode. 

Het Sinterklaasfeest staat voor de deur en het belooft een waar festijn te worden. 

Op 5 december zal de Sint het kindcentrum bezoeken. Wij kijken er al naar uit! 

Ook de voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn al in volle gang! 

 

Het zal weer een feest worden als vanouds. De school en het 

schoolplein worden in kerstsfeer gebracht. Ook wordt er weer een 

competitieve hunt naar de gouden kerstbal en natuurlijk een sjiek 

kerstdiner voor de kinderen georganiseerd. Uiteraard zetten we ons ook weer in voor een 

goed doel! 

Meer informatie hierover volgt binnenkort via Social Schools. 

De activiteitencommissie wenst iedereen een hele fijne en gezellige periode toe.  

 

 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Routekaart%20IEP%20LVS%20voor%20ouders-verzorgers.pdf
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Voorstellingen PERRON-3 
November Music: Het Lijflied (8+) 

Een familie operavoorstelling voor jong en oud. Hoe ziet je lijf er aan de binnenkant uit? En vooral, hoe 

klínkt het daarbinnen? Ina ontdekt het klankuniversum dat haar organen maken. Ze hoort typische 

lichaamsgeluiden zoals het borrelen van haar maag, het kloppen van haar verliefde hart en het pruttelen 

van haar darmen. Op zaterdag 5 en zondag 6 november om 19:00 en 15:00 uur te zien in PERRON-3 in 

Rosmalen. 

  

November Music Kids: workshops & activiteiten (6+) 

Een middag waarbij het ontdekken van klanken en zelf maken van muziek centraal staan. Kinderen kunnen 

instrumenten bouwen, componeren, een muzikale bus bezoeken en percussie-instrumenten bespelen. 

Kinderen tussen 8 en 12 jaar mogen aan het eind van de middag zelf een opera opvoeren én kinderen 

mogen een ensemble leiden bij de enige echte mee-doe voorstelling Just Press Play. De November Music 

Kids (dag) vindt plaats op zondag 6 november vanaf 12:30 uur in PERRON-3 in Rosmalen. 

 

Oliebollenbingo SJV 
Dinsdag 27 December in De Kentering aan de Dorpsstraat 54 in Rosmalen. De kassa is open vanaf 13.45 

uur. De eerste ballen gaan rollen om 14.00 uur! De bingo is bedoeld voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8. 

http://www.sjvrosmalen.nl 

 

 

 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=theateraandeparade.nl&u=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRlcmFhbmRlcGFyYWRlLm5sL3Byb2dyYW1tYS9ub3ZlbWJlci1tdXNpYy1oZXQtbGlqZmxpZWQtOC81NTg4P3V0bV9zb3VyY2U9bmV3c2xldHRlciZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1ub3ZlbWJlcm11c2ljYmFzaXNzY2hvb2w=&p=m&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRmN2E3&t=ZkhMK2MvVjZFSEM4aURVczFleFo3YU9sM1RHQmZRcmZBT1VjNWprM3VOaz0=&h=32f45818f7dc4ce79e0888b4735e5fda&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVawQlvElxGYB2cQFHVz23c/0RI5S/CMpYTyC0s4FUziwluPzmfPhVPM/qebGpE0MFc=
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=theateraandeparade.nl&u=aHR0cHM6Ly93d3cudGhlYXRlcmFhbmRlcGFyYWRlLm5sL3Byb2dyYW1tYS9ub3ZlbWJlci1tdXNpYy1raWRzLzU1OTE=&p=m&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRmN2E3&t=ek93MzlBL2txMWM0RU41NXFIbEhvSE0zL1p2Mitra0loRUZsMEF2QytLRT0=&h=32f45818f7dc4ce79e0888b4735e5fda&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVawQlvElxGYB2cQFHVz23c/0RI5S/CMpYTyC0s4FUziwluPzmfPhVPM/qebGpE0MFc=
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Scholenbrief%20SJV%20Oliebollenbingo%202022.2%20(1).pdf
http://www.sjvrosmalen.nl/

