
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Afgelopen woensdag heb ik u geïnformeerd over de gewijzigde 

quarantainemaatregelen. We zijn erg blij dat er wat versoepelingen 

zijn doorgevoerd. Helaas merken we nog wel dat het een uitdaging 

blijft om de bezetting op de groepen rond te krijgen. Verschillende 

medewerkers zijn afgelopen weken positief getest en zitten daardoor 

óf door een nauw contact óf door positief getest gezinslid in 

quarantaine. U weet vast wat de consequenties kunnen zijn zodra een 

heel gezin wisselend van elkaar een besmetting doormaakt.  

 

De invalpool van de regio is zo goed als leeg waardoor een 

vervangingsaanvraag niet ingevuld kan worden. Wij kunnen vanwege 

de combinatie op de pleinen van bijvoorbeeld leerkrachten én 

ondersteuners regelmatig een uitval van een collega intern opvangen. 

Zo zetten we ook onderwijspersoneel na 14.00 uur in bij de opvang. 

Het feit dat wij een Academische Opleidingsschool zijn met een groep 

enthousiaste stagiaires helpt in het vinden van oplossingen met de 

huidige situatie en invalproblematiek. Wij vinden het dan ook vreselijk 

als het ons niet lukt om het op te vangen.  

Gelukkig hebben we een sterk en flexibel team en krijgen we veel 

ondersteunende reacties van ouders, dank daarvoor. We weten dat 

het namelijk ook veel van u vraagt op het moment dat uw kind geen 

opvang of onderwijs aangeboden kan krijgen op het kindcentrum.  

 

Geniet samen van een ontspannen weekend en blijf gezond!  

Januari 2022 

 
Cito-toetsen 

Van 24 januari t/m 4 

februari worden de Cito 

toetsen afgenomen. 

 

Informatie-ochtend nieuwe 

ouders 

Dinsdag 1 februari van 

08.45u-10.30u. 

 

Adviesgesprekken groep 8 

14 t/m 24 februari. 

 

Carnaval op de Hoven 

Op vrijdag 25 februari 

vieren wij carnaval op de 

Hoven. 

De kinderen zijn die dag om 

12.00u uit. 
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Personeel 
Onze nieuwe collega’s stellen zich voor 
                                   

Hoi allemaal,  

Ik ben sinds 3 januari begonnen bij De Hoven. Ik ben Marita van Kooten - van Engelen, 

35 jaar en kom uit Oss. Samen met mijn man Martijn heb ik 1 zoontje Jax van 2,5 jaar 

en ik heb nog een bonusdochter Ashley van 9 jaar. In mijn vrije tijd doe ik graag leuke 

dingen met het gezin. De dagen dat ik werk zijn maandagmiddag bij de BSO, dinsdag 

en donderdag bij de babygroep de Rupsen. 

 

Ik ben Tess, 23 jaar oud en woon in Den Bosch.  

Tot vorige week was ik Pabo studente bij Fontys Den Bosch. Ik heb er na 3,5 jaar voor 

gekozen om de opleiding tijdelijk te onderbreken. Na de zomer ga ik de opleiding 

afmaken op een andere hogeschool. Tot die tijd blijf ik werken binnen het onderwijs. 

Ik werk sinds deze vorige week fulltime in de flexpool bij ATO. Ik zal tot 11 maart 

iedere donderdag en vrijdag aanwezig zijn op leerplein 3/4 bij Tim en Vera. Ik kijk er 

naar uit om alle kinderen te leren kennen.  

 

Afscheid van onze conciërge 

Per 1 maart stopt Raymond, onze conciërge. De sollicitatieprocedure voor een nieuwe conciërge is gestart 

en we hopen op korte termijn een nieuwe conciërge aan u voor te stellen. 

Nieuws vanuit de ActiviteitenCommissie 
De eerste maand van het nieuwe jaar zit er alweer bijna op, maar de activiteitencommissie kijkt nog even 

terug op een geslaagde decembermaand. We hebben een geweldig Sinterklaasfeest en een betekenisvol 

Kerstfeest kunnen neerzetten. Corona heeft het ons niet makkelijk gemaakt. Maar dankzij de tomeloze 

inzet van de activiteitencommissie hebben we het jaar, samen met de leerkrachten en leerlingen, toch op 

een positieve noot kunnen afsluiten. 

En ook in 2022 gaat de activiteitencommissie er weer alles aan doen om de activiteiten die op de planning 

staan, zo nodig aangepast, door te laten gaan. En daar hebben we ook jullie bijdrage voor nodig. Want 

zonder ouderbijdrage, kunnen wij geen activiteiten organiseren voor de kinderen. Weet je niet zeker of 

je de ouderbijdrage voor dit schooljaar al hebt overgemaakt? Geen probleem. Stuur een mailtje naar 

acdehoven@outlook.com en wij controleren het even voor je. 

Mijnrapportfolio groep 1 
In februari zal het onderdeel 'betrokkenheid' voor de eerste keer gescoord worden bij de kinderen uit 

groep 1. Betrokkenheid is een toestand waarin kinderen zich bevinden wanneer ze op een intense manier 

met iets bezig zijn. Een betrokken houding zorgt voor ontwikkeling. 

Opvang en BSO 
Ons veiligheid- en gezondheidsbeleid heeft een update gehad. U kunt het nieuwe document op onze 

website vinden of via deze link bekijken. 

mailto:acdehoven@outlook.com
https://stichtingato-live-bd7bd582eca9477085039-25778db.divio-media.com/filer_public/79/f4/79f4a215-0831-41f9-9ae9-085f638c4254/2021_veiligheids-_en_gezondheidsbeleid_okb.pdf
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Informatie vanuit de GGD 
•      GroeiGids.nl 

•      Veilig Thuis: Advies- en Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

•      Nederlands Jeugdinstituut: Coronavirus - informatie voor ouders (nji.nl) 

•      Gemeente Tilburg en regio Midden-Brabant: Opvoedspreekuur gemeente Tilburg en 

omgeving 

 

Spoor 10-14 
Spoor 10-14 is een nieuwe school in 's-Hertogenbosch die in januari 2021 de deuren geopend heeft. 

Kenmerkend voor Spoor 10-14 is: 

● leerlingen kunnen instromen begin leerjaar 7 of begin leerjaar 8. INSTROOM NA GROEP 8 IS NIET 

MOGELIJK!  

● zij blijven 4 jaar bij ons en stromen uit naar de 3e klas van vmbo (b-k-t), havo of vwo  

● wij stellen het basisschooladvies met 2 jaar uit  

● binnen het team van Spoor 10-14 werken leerkrachten uit het primair onderwijs (po) samen met 

docenten uit het voortgezet onderwijs (vo)  

● de besturen van po en vo in 's-Hertogenbosch hebben een convenant ondertekend waarin vastgelegd 

is dat ze samen met ons zorgen voor een goede instroom in de 3e klas van het vo  

● wethouder Talentontwikkeling, Ufuk Kahya, is een warm pleitbezorger van Spoor 10-14  

● we willen best practices delen met po en vo en samen zorgen voor het best mogelijke onderwijs voor 

de leerlingen van 's-Hertogenbosch. 

 

 

 

 

https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=outlook.com&u=aHR0cHM6Ly9ldXIwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lmdyb2VpZ2lkcy5ubCUyRiZkYXRhPTA0JTdDMDElN0NsLmxlbW1lbiU0MGdnZGh2Yi5ubCU3Q2I2ODZiMmM5N2I1YzQ0N2IxNjE3MDhkOWMzOTViNmNlJTdDNjQ4NWU0ZWVlOTJhNDhlYTgzYzQwZDQwNDc4MWUyMWYlN0MwJTdDMCU3QzYzNzc1NTg3MDA0NzU2NTQ4MiU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJnNkYXRhPTFiOWM5TjJhSllwQ2UzZ2RJelY0WVRVVGpSSzduRmJVYjZRZnlwcFpEJTJCWSUzRCZyZXNlcnZlZD0w&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRkYTU4&t=U0tMN3VVd05nWmZrOEpKamUxdVo0cjJUdVRFQ2J3R0JQU2RuY20rbVo2az0=&h=308027d73da24eff853420e64a7e9294
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=outlook.com&u=aHR0cHM6Ly9ldXIwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdmVpbGlndGh1aXMubmwlMkYmZGF0YT0wNCU3QzAxJTdDbC5sZW1tZW4lNDBnZ2RodmIubmwlN0NiNjg2YjJjOTdiNWM0NDdiMTYxNzA4ZDljMzk1YjZjZSU3QzY0ODVlNGVlZTkyYTQ4ZWE4M2M0MGQ0MDQ3ODFlMjFmJTdDMCU3QzAlN0M2Mzc3NTU4NzAwNDc1NjU0ODIlN0NVbmtub3duJTdDVFdGcGJHWnNiM2Q4ZXlKV0lqb2lNQzR3TGpBd01EQWlMQ0pRSWpvaVYybHVNeklpTENKQlRpSTZJazFoYVd3aUxDSlhWQ0k2TW4wJTNEJTdDMzAwMCZzZGF0YT1vJTJCTUkzbXNDQmNFTkdXbEsxZjk5Y0VRSmV0VVF5b215NXJIZ3BVM1ZwSnMlM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA==&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRkYTU4&t=VXdwRFhwWGVnU284T0FxZVNRQWM4ampmejY4cWpjRmZ2a0NBYlR2ajJIUT0=&h=308027d73da24eff853420e64a7e9294
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=outlook.com&u=aHR0cHM6Ly9ldXIwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3Lm5qaS5ubCUyRmNvcm9uYXZpcnVzJTJGb3VkZXJzJmRhdGE9MDQlN0MwMSU3Q2wubGVtbWVuJTQwZ2dkaHZiLm5sJTdDYjY4NmIyYzk3YjVjNDQ3YjE2MTcwOGQ5YzM5NWI2Y2UlN0M2NDg1ZTRlZWU5MmE0OGVhODNjNDBkNDA0NzgxZTIxZiU3QzAlN0MwJTdDNjM3NzU1ODcwMDQ3NTY1NDgyJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAmc2RhdGE9cEI5OG1mUVVJdURYSmlrTEN3NHBHRnNpb0lYWm1Qa0hZZWowbmlWOFc5SSUzRCZyZXNlcnZlZD0w&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRkYTU4&t=OFgrcnZQNGdwNXB6S3BwODdBYVpUMU1hOE9rR0hCVkdKdmxicnl4cWVaND0=&h=308027d73da24eff853420e64a7e9294
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=outlook.com&u=aHR0cHM6Ly9ldXIwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmdnZGh2Yi5ubCUyRm1pam4ta2luZCUyRm9wdm9lZHNwcmVla3V1ciUyRiZkYXRhPTA0JTdDMDElN0NsLmxlbW1lbiU0MGdnZGh2Yi5ubCU3Q2I2ODZiMmM5N2I1YzQ0N2IxNjE3MDhkOWMzOTViNmNlJTdDNjQ4NWU0ZWVlOTJhNDhlYTgzYzQwZDQwNDc4MWUyMWYlN0MwJTdDMCU3QzYzNzc1NTg3MDA0NzU2NTQ4MiU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJnNkYXRhPSUyRkxISmFHb0hEVDlnbUl5WmhDTGhUQSUyRm5NYmxmQndrVzJQdTJvV0gzWSUyRlklM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA==&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRkYTU4&t=eGl4dUR5am0zdHN0K1c2SU1vaDBLTUFEbnFLY2tFbUtKbWFOWDlYZEVkZz0=&h=308027d73da24eff853420e64a7e9294
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=outlook.com&u=aHR0cHM6Ly9ldXIwMS5zYWZlbGlua3MucHJvdGVjdGlvbi5vdXRsb29rLmNvbS8_dXJsPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmdnZGh2Yi5ubCUyRm1pam4ta2luZCUyRm9wdm9lZHNwcmVla3V1ciUyRiZkYXRhPTA0JTdDMDElN0NsLmxlbW1lbiU0MGdnZGh2Yi5ubCU3Q2I2ODZiMmM5N2I1YzQ0N2IxNjE3MDhkOWMzOTViNmNlJTdDNjQ4NWU0ZWVlOTJhNDhlYTgzYzQwZDQwNDc4MWUyMWYlN0MwJTdDMCU3QzYzNzc1NTg3MDA0NzU2NTQ4MiU3Q1Vua25vd24lN0NUV0ZwYkdac2IzZDhleUpXSWpvaU1DNHdMakF3TURBaUxDSlFJam9pVjJsdU16SWlMQ0pCVGlJNklrMWhhV3dpTENKWFZDSTZNbjAlM0QlN0MzMDAwJnNkYXRhPSUyRkxISmFHb0hEVDlnbUl5WmhDTGhUQSUyRm5NYmxmQndrVzJQdTJvV0gzWSUyRlklM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MA==&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRkYTU4&t=eGl4dUR5am0zdHN0K1c2SU1vaDBLTUFEbnFLY2tFbUtKbWFOWDlYZEVkZz0=&h=308027d73da24eff853420e64a7e9294

