
Woordje van Jerney 
Wat een heerlijke start hebben wij achter de rug. 
De sfeer is goed, kinderen zijn enthousiast, de 
medewerkers onderwijs hebben een vliegende 
start gemaakt en de BSO draait weer op volle 
toeren.  

Elk schooljaar opnieuw wordt een nieuwe groep 
gevormd. De eerste weken op het kindcentrum 
na de zomervakanAe noemen wij de ‘gouden 
weken’. Dat houdt in dat er deze weken extra 
veel aandacht is voor de groepsvorming. De 
kinderen verkennen elkaar, de medewerkers en 
de regels. Hierbij worden de regels en 
groepsnormen opnieuw bepaald. De invloed van 
de medewerker is deze eerste periode van groot 
belang. De basis wordt namelijk gelegd voor een 

goed pedagogisch klimaat en daar hebben we de rest van het jaar plezier van.  

Dus mocht uw zoon of dochter beginnen over emoAes zoals bij het kleurenmonster, 
groepsvormende acAviteiten of andere werkvormen voor het versterken van vertrouwen in 
zichzelf en de ander dan weet u waar dit vandaan komt. We kijken uit naar een ‘goud’ jaar! 

Versoepelingen  
Er gelden nieuwe richtlijnen op het kindcentrum.  
Het kabinet zet een volgende stap in het versoepelingsplan. Dit betekent dat in het 
funderend onderwijs alle restricAes wegvallen vanaf 25 september. De basisregels om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen blijven wel gelden.  

Wat verandert er in het primair onderwijs en kinderopvang?  

Het bron- en contactonderzoek (BCO) voor kinderen in het primair onderwijs en 
kinderopvang wordt al vanaf maandag 20 september 2021 versoepeld. Als een kind posiAef 
getest is, blijP het kind thuis in isolaAe. Het kind kan weer naar het kindcentrum als het 
minimaal 24 uur klachtenvrij is en er zeven dagen zijn verstreken na start van de 
symptomen of het vaststellen van de besmeSng.  

Als een kind posiAef getest is met het coronavirus hoeP vanaf 20 september niet meer de 
hele groep in quarantaine. Klasgenoten van het besmeVe kind kunnen dus in principe 
allemaal naar het kindcentrum. Een uitzondering kan gelden voor kinderen die in nauw 
contact zijn geweest in de privésfeer (bijvoorbeeld als ze bij de besmeVe kind thuis hebben 
gespeeld); de advisering hierover verloopt alAjd via de GGD. Ook bij uitbraken met 
meerdere besmeSngen in een groep kan de GGD nog wel aan klasgenoten adviseren om 
in quarantaine te gaan.  

De maatregel om 1,5 meter afstand te houden komt met ingang van 25 september 2021 te 
vervallen. Dat betekent dat ouders, verzorgers en externen weer toegelaten kunnen 
worden tot het kindcentrum. 
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Nieuwsbrief 
“Ontwikkel jezelf, groei samen”

KINDCENTRUM DE HOVEN 24 SEPTEMBER 2021

Welbevindings 
gesprekken 

In de week van 27 
s e p t e m b e r t o t 8 
o k t o b e r s t a a n d e 
gesprekken gepland. 
Via SocialSchools heeft 
u z i c h i n k u n n e n 
schrijven.  

Dag van de 
Pedagoog 

Op 1 oktober wordt de 
dag van de pedagoog 
g e v i e rd . D e z e d a g 
w o r d e n a l l e 
medewerkers in het 
zonnetje gezet. Een 
feest met alle kinderen.  

Kinderboekenweek: 
“Worden wat je wil” 
Woensdag 6 oktober 
s t a r t d e K i n d e r -
boekenweek op het 
kindcentrum. 



We blijven het aangepaste beleid met betrekking tot het inloopmoment wel 
hanteren. Dat houdt in dat kinderen zelfstandig het kindcentrum betreden en 
ouders bij het hek afscheid nemen. We gaan het komende schooljaar wel 
momenten plannen waarbij ouders en/of verzorgers mogen komen kijken op het 
leerplein. Mocht u behoePe hebben aan een extra inloopmoment dan kunt u dat 
afstemmen met de basisgroepleerkracht.  

We hebben de inzet van hulpouders ontzeVend gemist en zijn we blij dat we weer 
gebruik kunnen maken van extra hulp en ondersteuning. Laten we hopen dat de 
versoepelingen een posiAeve ontwikkeling is en blijP en dat we elkaar komend 
schooljaar veelal ‘live’ kunnen begroeten.  

Fotograaf  
Afgelopen week is de fotograaf op ons kindcentrum geweest. Binnen twee weken zullen de bestelkaarten aan de 
kinderen worden meegegeven. Aanstaande maandag, 27 september, komt de fotograaf een kort moment terug om de 
kinderen die i.v.m. ziekte afgelopen week niet aanwezig waren op de foto te zeVen.  

I s uw k ind afge lopen week n iet aanwez ig geweest A jdens het fotomoment? Mai l d i t dan 
naar miekevanvliet@kcdehoven.nl tot uiterlijk 4 oktober 9.00u. We hopen dat alle kinderen daarna zijn gefotografeerd!  

Brabants VerkeersveiligheidsLabel 

We hebben het BVL label van afgelopen schooljaar 2020-2021 weer mogen ontvangen!   

Om verkeersonderwijs rondom scholen en kindcentra te sAmuleren en een hoge kwaliteit te 
waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het label met het beeldmerk SEEF de 
Zebra toont aan dat ons kindcentrum zich inzet voor verkeersonderwijs en verkeersveiligheid 
rond de school.  

Parkeren  
We hopen dat u als ouder te voet of met de fiets naar de Hoven komt. Mocht u toch genoodzaakt zijn met de auto te 
komen dan dient u de auto te parkeren op de parkeerplaatsen aan de straatkant van de gevel van het gebouw of aan de 
achterzijde van het schoolplein.  

De strook voor de hoofdingang van het gebouw is bedoeld als ‘zoen en zoef-zone’. Gelieve uw auto hier niet te 
parkeren. Om de stoep overzichtelijk te houden aan de kant van de Calandostraat vragen we u ook om daar niet te 
parkeren. Fietsen worden geparkeerd in het rek bij het plein.  

Honden op het schoolplein  
Het valt ons op dat er Ajdens haal- en brengmomenten en na schoolAjd regelmaAg honden 
meegenomen worden op het schoolplein. Het is niet de bedoeling dat honden op het schoolplein 
komen. We verzoeken alle hondeneigenaren dan ook vriendelijk de hond buiten de poort te houden.   

Luiscontrole  
Wij vragen u thuis geregeld het haar van uw kind(eren) te checken op hoofdluis. Wanneer u hoofdluis bij uw kind heeP 
geconstateerd dan verzoeken wij u de medewerker daarvan op de hoogte te stellen. Zij zullen discreet de overige ouders 
van het leerplein op de hoogte stellen. Meer informaAe over hoofdluis en de bestrijding hiervan vindt u hier.  
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https://www.rivm.nl/hoofdluis


Externen  
Naschoolse activiteit: Typecursus Typetuin  
Op het kindcentrum wordt de klassikale typecursus van de Typetuin aangeboden.  
Voor wie?  

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8. Ook voor kinderen met dyslexie.  
Wanneer is de typecursus?  
Startdatum: dinsdag 5 oktober 2021  
LesAjd: 14:15 tot 15:15 uur  
Lesloca;e 

Kindcentrum de Hoven, Lunersingel 181 5245 CA ROSMALEN  
Aanmelden 
Meld uw zoon/dochter aan via www.typetuin.nl/aanmelden/start   
Vol = Vol. Schrijf dus snel in. 
HeeP u nog vragen? Neem gerust contact op via info@typetuin.nl of 013-5220579.  

Dag Dieren Dag 

Het is Dag Dieren Dag op 4 oktober.  

Ben jij er klaar voor? We sturen alle Lekker Anders Dag-leden een mail met een échte Dag Dieren Dag Bingokaart. Print 
deze kaart vóór 4 oktober en doe mee! 

Kijk of je op weg naar school of op de weg terug naar huis de 9 dieren kunt spoVen; dieren die leven in jullie buurt. 
Speuren maar en Ak ze af op je Bingo kaart.  

De eerste 5 ingezonden foto’s met een volle bingokaart ontvangen een toffe dierenprijs. Binnenkort meer informaAe, 
dus houd je mailbox goed in de gaten! Meedoen met Lekker Anders Dag? Dat kan alAjd! Meld je dan nu aan via 
www.lekkerandersdag.nl en doe mee! 

De Stichting Vrienden van het Rosmalens Carnaval is voor het komende carnavalsseizoen op zoek naar 
nieuwe leden voor de Jeugdraad van XI.   
Zit jij in groep 6, 7 of 8 van het basisonderwijs en ben je met carnaval niet op vakanAe? Hou je wel van een gezellig 
feestje en loop jij in de polonaise graag voorop? Dan zijn wij op zoek naar jou! Zowel jongens al meisjes kunnen zich 
aanmelden via jeugdraad@zandhazendurp.nl En wie weet, sta jij dan wel Ajdens carnaval op het podium als de 
jeugdprins(es) van Zandhazendurp met jouw adjudant, ceremoniemeester en Jeugdraad van XI!  
Kijk ook eens op www.zandhazendurp.nl en op onze facebookpagina van Jeugdblok Zandhazendurp.
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SPORTIEF 
‣ De eerstvolgende FC Den Bosch voetbalclinics zijn in de herfstvakanAe op zondag 24 oktober en maandag 25 

oktober. De dag bestaat uit een 3 uur durende clinic waarbij de waarden spel en plezier 
natuurlijk voorop staan. 

‣ Sinds 1 juli van dit jaar is de nieuwe golraan met clubhuis ‘golfclub Landgoed 
Coudewater’ volledig in gebruik genomen. Als vereniging willen we jullie op een speelse 
manier kennis laten maken met het golfspel op onze club. Jullie zijn van harte welkom op 
zaterdag 23 oktober a.s. tussen 10:30 en 16:30. Het Golf Raak Funpark van het NGF staat 
dan speciaal voor jullie op ons complex. Je kunt daar na inschrijving ter plekke gewoon 
bij aansluiten. Er zal aansluitend iets te drinken en te eten zijn voor je zijn. Kortom we 
z i e n j u l l i e g r a a g z a t e r d a g 2 3 o k t o b e r a . s . 
opendag23okt@golfclublandgoedcoudewater.nl.  

PS. Mocht je verhinderd zijn maar wel een keer willen komen golfen, schrijf je dan in via 
www.sjorsspor;ef.nl of stuur een mail naar jeugdlessen@golfclublandgoedcoudewater.nl dan maken we een afspraak 
voor een graAs proefles. 
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