
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuiskomen na de vakantie 
De zomervakantie gaat beginnen, de koffers staan wellicht al klaar en 

iedereen kijkt uit naar een relaxmodus.  

Vakantie wordt vaak gezien als een manier van ontsnappen aan de 

dagelijkse beslommeringen, die spelen zich natuurlijk vooral thuis af. 

Voor mij is het thuiskomen een onderdeel van de vakantie. 

Als je dan na een heerlijke vakantie thuiskomt in een rommelig huis 

waar toch echt direct boodschappen gedaan moeten worden en 

niemand meer schone onderbroeken heeft, word je meteen met je 

neus op de dagelijkse rompslomp gedrukt. Daarom is het zo belangrijk 

om de thuiskomst nét zo goed te plannen als de vakantie. 

Geef jezelf de luxe om van je huis net zo te genieten als van die frisse 

hotelkamer, nog even twee dagen vakantie te vieren met zijn allen in 

eigen huis. Laat de koffers desnoods liggen en ga nog even door! Eet 

de eerste dagen nog uit de buitenlandse supermarkt en houd het 

andere ritme aan. Het is thuis net zo fijn als op vakantie, fijner zelfs. Je 

mag er elke keer thuiskomen. 

Tijdens de zomervakantie zal er geen integrale nieuwsbrief 

gepubliceerd worden. Eind september zullen wij de eerste nieuwsbrief 

van het schooljaar 2022-2023 opstellen. Via de app is de kalender 

geplaatst en ook het Ouder ABC is weer online beschikbaar.  

Mocht u behoefte hebben aan een papieren versie dan kunt u dit bij 

Esther (administratie) via info@kcdehoven.nl opvragen. Op donderdag 

22 juli 2022 

 
Start zomervakantie  

22 juli t/m 4 september  

BSO (vakantiecontract) en 

opvang zijn geopend. 
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1 september tussen 15.30 en 16.30 uur staat een inloopmiddag gepland om even een kijkje te komen 

nemen op de nieuw ingerichte pleinen.  

Voor het onderwijs is de zomervakantie begonnen. Onze opvang is uiteraard geopend, maar daar zal het 

de komende periode ook wat rustiger zijn. We hebben in ieder geval weer een goed gevuld programma 

voor de kinderen op de opvang en de vakantie BSO.  

Namens alle medewerkers van Kindcentrum de Hoven wens ik iedereen een hele fijne en ontspannen 

vakantie toe! 

Groet, Jerney 

Leerteam taal 

Zomer-dip 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus 

terugvallen. Dit wordt ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange 

zomervakantie te blijven lezen!  

Zomer leestips:  

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je 

favoriete boeken in (of gooi je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.  

Tip 2: Op vakantie?  

Neem leuke (taal-)spellen mee. Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de 

verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes 

zoals scrabble (junior) zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen.  

Tip 3: Kinderboeken mee! 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer!  

Tip 4: Lezen is overal! 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan 

bezoeken, een boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet 

onderwerp van je kind. Ook strips, lees-doeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen.  

Tip 5: Leesbingo 

In de bijlage een leuke bingokaart, voor de kinderen, zodat zij op verschillende manieren kunnen lezen. 

Hulpouders bedankt! 

Wij willen van dit moment gebruik maken om de Activiteitencommissie ontzettend te bedanken voor hun 

inzet dit schooljaar. Dankzij hen zijn er leuke feesten en activiteiten georganiseerd! 

Ook de hulpouders, groepsouders, KC-raad leden, en iedereen die een bijdrage heeft geleverd het 

afgelopen schooljaar; dank je wel! 

 

Inleveren tags 
Heeft u nog een tag die u wilt inleveren? U kunt uw tag(s) plakken op dit formulier en deze in de 

brievenbus deponeren. De Borg wordt vervolgens z.s.m. naar u overgemaakt. 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/leesbingo.pdf
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/9%20Inleveren%20Tag.pdf
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Zomerlezen kids 
Lezen is leuk. Ook in de zomer. Met boeken beleef je avonturen, reis je de wereld over, leer je jezelf en 

je vrienden kennen, ontdek je de wonderen om je heen. En daar is de vakantie toch voor bedoeld?  

Maar lezen is ook belangrijk. Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen 

die minder lezen. En met betere leesvaardigheden worden ook de andere schoolvakken makkelijker.  

Dat stopt niet in de vakantie. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in de zomer niet lezen, bij terugkomst 

op school een daling in leesniveau vertonen. Kinderen die wel lekker blijven lezen, stijgen juist in 

leesniveau. 

https://www.zomerlezenkids.com/
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Daarom is er Zomerlezen Kids: een project bedoeld om kinderen ook in de vakantie aan het lezen te 

houden. Met boekentips en elke week een beloning wordt thuislezen nog makkelijker en nog leuker.  

Ga op verkenning in je eigen boekenkast. Haal ook nieuwe boeken in huis. Ga naar de bibliotheek. Je 

kind kan er gratis boeken lenen. Of breng een bezoekje aan de boekhandel in je buurt. Je boekhandelaar 

geeft je graag advies. 

 

De vrolijke vissers 
Hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers is met ruim 1.200 leden een van de grootste verenigingen van 

Rosmalen en omgeving. Vissen is hot, vooral onder de jeugd. En het is nog gezond ook. Lekker vertoeven 

in de natuur, voor veel kinderen (en ouders) een welkome afwisseling met schermtijd.  

                                  

Om de jeugd (8 t/m 14 jarigen) een handje te helpen en de spreekwoordelijke kneepjes van het vak bij 

te brengen, organiseert onze vereniging op 30 juli een dag om te leren vissen. De lokatie is de Groote 

Wielenplas. Het evenement is gratis. Er zijn voldoende vrijwilligers om de kinderen te begeleiden. We 

organiseren deze dag in samenwerking met de landelijke koepel Sportvisserij Nederland.  

  

In de bijlage is informatie opgenomen over het evenement, inclusief de wijze waarop kinderen 

aangemeld kunnen worden.  

 

Nijntje bij Flik-Flak! 

Op zondag 4 september komt de echte Nijntje op bezoek bij Flik-Flak. 

Los van een leuke meet & greet met Nijntje willen we de kinderen tot 4 jaar een leuke ochtend bezorgen 

met een dansen, springen, bewegen en poppenkast. 

 

Het Weekend van het Varken 

KIJK, SPEEL en BELEEF! 
  
Tijdens het Weekend van het Varken krijg je een kijkje achter de schermen op onze bedrijven en kan je 
met eigen ogen zien hoe alles reilt en zeilt. Kijk en beleef hoe de kleine biggetjes bij hun moeders drinken. 
En hoe ze later als grote varkens o.a. restant frietjes en aardappelstoomschillen eten.  In onze moderne 
brijvoerkeuken verwerken we namelijk restproducten uit de humane industrie. Dit is gezond voer voor 
onze varkens en goed voor het milieu, het wordt nu immers geen afvalstroom. In onze skybox kan je de 
dragende moederdieren bewonderen! Tijdens hun zwangerschap lopen ze vrij rond in onze 
groepshuisvesting. 
Verder zijn er allerlei spelactiviteiten, zoals: 
  

-                      Spelen in de mega maïsbak 
-                      Speuren in het maïs- en stro doolhof 
-                      Jonge biggetjes knuffelen 
-                      Harm en Dori, onze mascotte varkens knuffelen 
-                      Belgisch trekpaard met sleepmat 
-                      Pony rijden 
-                      Knutselen 
-                      Ritje maken op de huifkar 
-                      Bootcamp 
-                      Stro-toren 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Persbericht%20HSV%20de%20Vrolijke%20Vissers.docx
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Poster%20Festival%20de%20Plek%202022%20-%20nijntje%20Editie.pdf
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Achterkant%20flyer%202022%20(2).png
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-                      Skippy race 
-                      Zelf bakken in ons Kato Kids BBQ Plein 
-                      En nog veel meer leuke dingen 

 

 
 

 

 

 

 

 


