
Woordje van Jerney 
Van een verlengde kerstvakan.e naar een lockdown tot 
14 januari…het is binnen 1 week weer veranderd. Dat 
v r a a g t w a t v a n d e fl e x i b i l i t e i t e n h e t 
aanpassingsvermogen van onze medewerkers, de 
kinderen en u als ouder. De meesten zeBen de 
schouders eronder en maken er het beste van. 
De afgelopen week hebben we de noodopvang 
geregeld voor 9% van onze kinderpopula.e. Vooral op 
maandag, dinsdag en donderdag is de vraag naar 
noodopvang groot. 

De lockdown zorgt voor wat onzekerheid met 
betrekking tot het geven van onderwijs vanaf 10 januari. Het uitgangspunt van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is dat het onderwijs weer verantwoord 
open kan. Open, omdat we dit heel belangrijk vinden voor de ontwikkeling van de 
kinderen. We weten nu nog niet of we onze deuren weer mogen openen of dat er 
overgegaan moet worden naar thuisonderwijs. Op 3 januari volgt er een persconferen.e. 
Het kabinet neemt dan een besluit op basis van het advies van het OMT. Als het nog niet 
mogelijk blijkt om (volledig) fysiek onderwijs te geven, dan zullen de leerkrachten en 
overige medewerkers onderwijs het thuisonderwijs verzorgen.  
U heeS via SocialSchools de informa.e van Compas ontvangen. Vooruitlopend op het 
besluit van het kabinet kunt u uw kind alvast aanmelden als dit nodig is. De aanmelding 
voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep verloopt via 
Compas.  

We hopen toch dat de kerstvakan0e zorgt voor wat ontspanning en dat we na de 
feestdagen het nieuwe jaar met frisse moed in kunnen gaan. Laat 2022 het jaar van een 
nieuw begin zijn met vooral veel lichtpuntjes: "Be strong, think posi0ve and stay safe". 

Het hele team van het kindcentrum wenst u fijne feestdagen! 

MijnRapportfolio 
In de periode tussen de herfst- en de kerstvakan.e wordt betrokkenheid ingevuld bij de 
kinderen uit de groepen 3 t/m 8. In verband met de verlengde kerstvakan.e is dit nog 
niet bij alle kinderen ingevuld. Dit komt onder andere doordat we een week onderwijs 
met de kinderen missen. In de eerste week waarbij wij weer fysiek onderwijs hebben 
kunnen geven, zal dit onderdeel bij iedereen ingevuld zijn. 
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Nieuwsbrief 
“Ontwikkel jezelf, groei samen”

KINDCENTRUM DE HOVEN 24 DECEMBER 2021

Kalender 

Kerstvakantie 
Van 27 december 2021 t/m 7 

januari 2022 

Nieuwjaarsreceptie 
Maandag 10 januari 

KC-Raad (online) 
12 januari om 20.00 u. 

Afname Cito-toetsen 
Januari en februari



Feestelijkheden op KC de Hoven 
Dankzij de Ac.viteitenCommissie (AC) hebben de kinderen in de maand december kunnen genieten van Sinterklaas en 
kerst. Het vervroegde kersYeest viel goed in de smaak bij iedereen. We danken de AC voor hun inzet! 

  

   

Opvang/BSO 
Openingstijden Noodopvang in de kerstvakantie 
Vrijdag 24 december (kerstavond) en vrijdag 31 december (oudejaarsdag) is de noodopvang geopend tot 17.00u.  

Nina stelt zich voor 
Beste allemaal! 
Graag zou ik mij nog even kort voor willen stellen. 
Mijn naam is Nina en ik ben 20 jaar oud. Oorspronkelijk kom ik uit Deurne, maar ik woon 
inmiddels in Uden! Nadat ik de opleiding Onderwijsassistent afgerond heb, heb ik besloten 
om aan het werk te gaan als pedagogisch medewerker. Dit vind ik dan ook het allerleukst om 
te doen! In mijn vrije .jd ben ik voornamelijk te vinden op het hockeyveld of achter mijn 
gitaar! 
Sinds 1 december 2020 hebben jullie mij al kunnen zien bij kindcentrum de Hoven. Hier zal ik 
(van maandag tot en met donderdag) vast op de groepen “krekels” en “vuurvliegjes” komen 
te staan. Tot snel! 

Externen 
Oliebollenbingo SJV 

Ook dit jaar organiseert SJV voor jullie een gezellige OLIEBOLLENBINGO op dinsdag 28 december bij jou thuis aan de 
keukentafel, want SJV’s Oliebollenbingo vindt ook dit jaar online plaats.
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De ballen beginnen te rollen vanaf 14.00 uur. 
De bingo is bedoeld voor alle kinderen uit groep 4 t/m 8. 

SJV zorgt voor spetterende prijzen, zorgen jullie zelf voor een glaasje ranja en oliebollen? Rond 15.30 
uur worden de laatste prijzen uitgereikt en ronden we de middag af. 

Trommel al  je vriendjes en vriendinnetjes op om ook mee te doen en maak er thuis een gezellige middag 
van! 

Vergeet niet uiterlijk 26 december te reserveren via www.SJVRosmalen.nl en een pen of stift klaar te leggen die dag. De 
kosten voor deelname bedragen 

€ 2,50 per kind en reken je (het liefst contant) af bij het ophalen van je bingokaart. Je bingokaart haal je op 27 
december op bij het SJV-gebouw tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Tot de 28ste, we zien je graag bij SJV’s Oliebollenbingo Online!  
www.SJVRosmalen.nl

http://www.SJVRosmalen.nl
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