
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Gisteren heeft onze informatieavond weer plaatsgevonden. Het is alweer 

twee jaar geleden dat we ouders in grote aantallen hebben kunnen 

ontvangen op ons Kindcentrum.  

We hebben ervoor gekozen niet plenair te starten in de gymzaal, maar 

ouders direct in wat kleinere groepjes kennis te laten maken met het 

leerplein van hun zoon of dochter. De interesse was groot, vooral in onze 

bovenbouw.  

Tijdens deze avond hebben de medewerkers zich voorgesteld en zijn ze 

ingegaan op algemene informatie, de ontwikkeling in beeld en zaken die 

voor uw zoon of dochter van belang zijn voor het komend schooljaar.  

 

De presentaties van de avond zullen via SocialSchools met u gedeeld 

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

medewerkers van het plein.  

 

We willen alle aanwezigen enorm bedanken voor de interesse! 

 

Personeel 
Nieuwe collega 

Per 1 oktober verwelkomen wij Janneke op ons Kindcentrum. Zij stelt zich 

hier aan u voor. 

 

Vertrek van twee collega’s 
We hebben afscheid genomen van Jacqueline en Sharon. Zij zijn per 1 

oktober werkzaam op een andere vestiging van Ons Kindbureau.  

30 september 2022 

 

Welbevindingsgesprekken  
Groep 7 

4 t/m 7 oktober 

Groep 2 t/m 6 

10 t/m 21 oktober 

 

Studiedag Onderwijs 
Woensdag 5 oktober zijn de 

leerpleinen (onderwijs) gesloten. 

Opvang en BSO zijn geopend. 

(vakantie BSO contract nodig) 

 

Kamp 7/8 blauw en rood 
Week 41 

Vrijdag 14 oktober zijn de kinderen 

vrij. 

 

Kamp 7/8 groen en paars 
Week 42 

Vrijdag 21 oktober zijn de kinderen 

vrij. 

 

 

 

 

 
 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Hallo%20ik%20wil%20mij%20even%20voorstellen.pdf
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Ontwikkeling in beeld 
IEP LVS 
Gisterenavond, tijdens de informatieavond, hebben we u geïnformeerd over het feit dat we een overstap 

hebben gemaakt naar een nieuw leerlingvolgsysteem, namelijk het IEP LeerlingVolgSysteem. We gaan 

vanaf januari 2023 de toetsen van het IEP LVS afnemen in plaats van de toetsen van CITO. Meer informatie 

hierover vindt u in de bijlage.  

We zullen u als ouder gaandeweg het schooljaar verder meenemen in de nieuwe manier van toetsen. Dit 

doen wij door middel van een informatieavond en informatie die we met u delen via SocialSchools. Meer 

informatie kunt u ook vinden via de website van IEP Leerlingvolgsysteem of bekijk het filmpje. 

 

Draaiboek Covid-10 

We zijn een aantal keren geconfronteerd met de gevolgen van COVID in het onderwijs en bij de opvang. 

Om beter voorbereid te zijn om deze crisissituatie heeft het ministerie van onderwijs een plan gemaakt. 

Dat plan heet “Sectorplan COVID-19”. In dat plan geeft het ministerie aan wat de besturen en kindcentra 

kunnen doen als het virus weer opleeft.  

Het plan beschrijft verschillende situaties en geeft aan wat de bedoeling is in ieder van die situaties. 

Daarvoor wordt gewerkt met kleuren. Dat gaat van donkergroen via lichtgroen en oranje naar rood. Bij 

donkergroen hoeven de kindcentra alleen maar de basismaatregelen te hanteren (handen wassen, 

hoesten en niesen in de elleboog, thuisblijven bij klachten en dan een test doen, zorgen voor voldoende 

frisse lucht). Bij rood mogen slechts de helft van de kinderen op het kindcentrum aanwezig zijn. 

De regering bepaalt welke kleur van toepassing is. Als de situatie verandert en er dus een andere kleur 

gaat gelden, moeten scholen en kindcentra binnen een werkweek de maatregelen die behoren bij die 

andere kleur invoeren. Een kleur geldt voor minstens twee weken. 

  

We zijn momenteel nog bezig met het opstellen van het draaiboek voor ons Kindcentrum. In het draaiboek 

staat wat de bedoeling in tijdens de verschillende scenario’s, denk bijvoorbeeld aan looproutes. Het 

draaiboek wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de KCRaad.  

 

Beslisboom: thuisblijven of niet? 
Klik hier voor de meest recente beslisboom. Heeft uw kind klachten die bij Corona passen, test uw kind 

d.m.v. een zelftest. Is deze test negatief, dan kan uw kind naar school.  

Zelftest nodig? U kunt bij de administratie een setje ophalen. 

 

Huisvesting 
Ingang leerplein 3/4 

Graag verzoeken wij u om de juiste ingang te gebruiken. De ingang van het leerplein middenbouw 3/4 

rood en groen is bedoeld voor de VSO, BSO en voor de kinderen van middenbouw groep rood en groen. 

Het is dus geen doorgang voor ouders van een ander leerplein.  

Mocht uw kind later op school komen, dan graag de hoofdingang gebruiken. 

 

https://www.bureau-ice.nl/basisonderwijs/voor-ouders/
https://www.youtube.com/watch?v=feBgpoFW0aU
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Beslisboom%20alle%20leeftijden%20-%20BOinK%20AJN%20RIVM_%2007072022.pdf
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Verlichting 
Vorig jaar zijn al onze lampen vervangen door Ledverlichting. Helaas hebben wij veel problemen gehad 

m.b.t. het aan-en uitzetten van de lampen. De meeste lampen kunnen alleen uitgezet worden d.m.v. een 

app en die app geeft vaak problemen. Zo kan het zijn dat er lampen na sluitingstijd aan blijven staan. Dit 

is uiteraard niet wenselijk. Vorige week is er op locatie een monteur geweest en het lijkt nu opgelost te 

zijn. Mocht u toch iets anders zien, laat het ons zo spoedig mogelijk weten via info@kcdehoven.nl.  

 

Luchtkwaliteit 
Binnen ons kindcentrum hebben we in iedere ruimte 1 of meer CO2-meters. De CO2-meter helpt de 

luchtkwaliteit op de pleinen te bewaken. Zodra de meter rood uitslaat, dan wordt een raam geopend. 

Onze conciërge Cornel houdt de meters goed in de gaten en geeft, indien nodig, de signalen ook door aan 

Stichting Beheer Kindcentra. Zij denken mee in mogelijke interventies of oplossingen.  

 

Ontruimingsoefening 
Dinsdag 13 september hebben we een onaangekondigde ontruimingsoefening gehad. 

Fijn om aan u te kunnen melden dat iedereen snel en veilig buiten stond. De oefening 

verliep goed. De kinderen en het team hebben zo weer een duidelijk beeld van het 

ontruimen. Een veilig idee! 

 

 

Parkeren/ verkeersveiligheid 

We hopen dat u als ouder te voet of met de fiets naar het kindcentrum 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. 

 

Luiscontrole 
Afgelopen jaar hebben we in samenspraak met de KC Raad besloten om het luizenpluizen niet meer op 

ons kindcentrum te laten plaatsvinden. 

Wij vragen u thuis geregeld het haar van uw kind(eren) te checken op hoofdluis. Wanneer u hoofdluis bij 

uw kind heeft 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 informatie over hoofdluis 

en de bestrijding hiervan vindt u hier. 

  

mailto:info@kcdehoven.nl
https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Activiteitencommissie 
Beste ouders en verzorgers, 

Hopelijk staat ons weer een jaar vol met leuke activiteiten te wachten! De activiteitencommissie zet zich 

er voor in om voor alle kinderen op school net dat beetje extra te organiseren. 

 

Wat organiseren wij dan? 

Dag van de 

pedagoog 

Een grote fruitmand voor alle kinderen en docenten 

Sinterklaas Het bezoek van de Goed Heiligman met pieten en daarbij behorende 

cadeautjes 

Kerst De school en leerpleinen worden voorzien van kerstversieringen, goede 

doelenactie indien mogelijk/gewenst de kerstborrel 

Voorleesfestijn We leveren een bijdrage aan “lezen leuk maken”  

(enkele voorbeelden tijdschriftenabonnement voor in de klas, aanschaf “De 

Klimaatjes” speciale voorleesgast o.i.d.) 

Carnaval Extra ondersteuning en ideeën bij de viering zoals bijvoorbeeld de optocht en 

leuke activiteiten voor in de klas en het De Hoven jaarembleem 

Koningsspelen Medeorganisator van al die toffe spelletjes en de huur van springkussens 

Wandel3Daagse Kraampjes met eten en drinken en hulp voor de wandeltocht van het jaar die 

wordt georganiseerd door SJV 

Zomerfeest De gezellige afsluiting van het schooljaar met spelletjes, springkussens, 

kraampjes en de bar! 

Overige zaken 

 

Schoolshirts 

Coördinatie van ouderbijdrage t.b.v. kamp 

Coördinatie van ouderbijdrage t.b.v. schoolreisjes 

 

Bijdragen aan continuïteit van evenementen 

Al met al is er genoeg te organiseren! U zult begrijpen dat al deze evenementen ook betaald moeten 

worden. We hebben uw bijdrage hard nodig om de evenementen te kunnen blijven vieren zoals we graag 

zouden willen en gewend zijn. 

Budgetten 

De evenementen worden gebudgetteerd op basis van de inkomsten van de ouderbijdrage. Komend jaar 

nemen we u graag mee in hoe uw geld wordt besteed. U zult na ieder evenement een korte 

terugkoppeling van ons ontvangen. 

 

De dag van de Pedagoog 

Vorige week vierden we de dag van de pedagoog. Hiervoor was € 300,00 gebudgetteerd. Uiteindelijk is er 

€ 245,00 uitgegeven aan fruit en bloemen. Het bedrag dat niet besteed is, voegen we bij de reserves. 

We hopen dat bovenstaande u iets meer inzicht geeft in waar uw geld naar toe gaat. Mocht u hier vragen 

over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via acdehoven@outlook.com!  

 

Met vriendelijke groeten, 

Activiteitencommissie 

mailto:acdehoven@outlook.com
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SJV 
‘Het magische Kabouterbos’ Ga mee op avontuur op zondag 16 Oktober. 

Kabouter Lef woont al jaren in het Kabouterbos en vraagt zich af welke magische dingen er in het 

Kabouterbos afspelen. Op zondag 16 oktober nodigt hij alle peuters, kleuters en andere supergezellige 

kinderen t/m schoolgroep 4 uit voor een avontuur in zijn bos aan de Oude Baan-Oost. Doe jij samen met 

je ouders mee aan deze magische tocht door het kabouterbos 

 

Jeugdvoetbaldagen 
Deze herfstvakantie organiseert Jeugdvoetbalopleiding haar sportieve en gezonde Jeugdvoetbaldagen op 

de locatie van RKVV Maliskamp uit Rosmalen. 

  

Tijdens deze Jeugdvoetbaldagen zullen kinderen, vanuit de omgeving Rosmalen, drie dagen deelnemen 

aan ons programma. De kinderen zijn drie dagen met elkaar actief met als hoofddoel om het speelplezier 

te bevorderen tijdens het voetballen. Gedurende de dagen wordt er goed voor de kinderen gezorgd door 

de begeleiding. 

 

GGD HvB webinar 
‘Alle ballen in de lucht! Hoe dan?’ – 3 oktober om 20:00 uur 

Dit webinar organiseren we tijdens de week van de opvoeding! 

Met een gezin verveel je je nooit! Er is altijd iets te doen en nét als je denkt dat het allemaal loopt… loopt 

het in het honderd.  Hoe jongleer je zonder stress in dagelijks leven? 

 

De muziekwedstrijd 
Na 1,5 jaar is De Muziekwedstrijd terug. De Muziekwedstrijd, georganiseerd door het Prinses Christina 

Concours, is de leukste online muziekwedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Jonge muzikanten 

kunnen zich vanaf deze week t/m 28 oktober inschrijven. 

 

 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Scholenbrief%20Kabouterbos%202022.pdf
file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/JVD%20Maliskamp%20poster.pdf
https://www.ggdhvb.nl/cursussen/
https://demuziekwedstrijd.nl/

