
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Deze week was het, sinds lange tijd, weer mogelijk om met uw zoon of 

dochter op het leerplein te komen kijken. Het voelde heel vertrouwd om 

ouders te ontvangen op ons kindcentrum en soms ook nog wat onwennig 

dat meerdere mensen samenkomen in de garderobe en/of op een plein. 

Voor de jongsten was het echt een bijzonder moment, omdat deze 

kinderen hun ouders het leerplein niet hebben kunnen laten zien de 

afgelopen twee jaar, en daar was nu wel het moment weer voor.  

 

Indien u het inloopmoment deze week gemist heeft, weet dan dat we 

iedere 3e week na een vakantie een inloop organiseren…en wees welkom! 

 

Vluchtelingen uit Oekraïne 
Inmiddels worden ook in ‘s-Hertogenbosch de eerste vluchtelingen uit 

Oekraïne opgevangen en staan talloze inwoners en organisaties voor hen 

klaar. Sinds maandag 21 maart is de eerste gemeentelijke opvanglocatie 

geopend aan de Bruistersingel. Daarnaast wordt hard gewerkt om de 

tweede locatie op de Hervensebaan gereed te krijgen voor opvang.  

 

Stand van zaken 

• Voor het basisonderwijs is afgesproken dat Oekraïense kinderen die in 

gastgezinnen opgevangen worden in de wijk zich kunnen aanmelden 

bij de school in de wijk. De kinderen kunnen invoegen op de school, 

maar krijgen geen specifiek aanbod.  
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• Om stedelijk het overzicht te houden, hoeveel Oekraïense kinderen vanuit de gastgezinnen in de wijk 

naar een kindcentrum gaan, inventariseert Compas hoeveel kinderen zich per locatie hebben 

ingeschreven. Op kindcentrum de Hoven hebben zich nog geen kinderen uit Oekraïne gemeld.  

• Naast de schoolinschrijving moeten de Oekraïners zich inschrijven in het BRP (Basis Register 

Persoonsgegevens). Zij kunnen hiervoor bellen naar de gemeente ’s-Hertogenbosch op werkdagen 

tussen 8.30 - 17.00 uur naar (073) 615 51 55. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. 

Op de gemeentepagina Steun voor Oekraïners - Gemeente 's-Hertogenbosch staat meer algemene 

informatie.  

 

Tussenstand sponsorloop 
Wat zijn we trots op alle kinderen van het kindcentrum! Binnen een week is een sponsorloop 

georganiseerd en hebben de kinderen zich volledig ingezet voor deze actie. De sponsorloop van 16, 17 en 

18 maart heeft tot nu toe een bedrag van €15.860,45 opgeleverd. De gehele opbrengt wordt gestort op 

Giro555. Mocht u nog donaties thuis hebben liggen, lever deze dan zo spoedig mogelijk in bij de 

leerkracht. 

 

Personeel 
Emy stelt zich voor 
Emy Maduro is sinds kort gestart als medewerker BSO. In de bijlage stelt zij zich aan u voor. 

 

Huisvesting 
Verlichting in gebouw 

Al onze lampen zijn de afgelopen periode vervangen door duurzame ledverlichting. Daarbij wordt de 

verlichting gesynchroniseerd met een app. Er blijven af en toe wat fouten naar voren te komen voor wat 

betreft het inregelen van de verlichting en daardoor kan het zijn dat er in het weekend of na 18.30u enkele 

lampen aan kunnen staan. Wij zijn hier alert op en houden korte lijntjes met het bedrijf dat ons hierin 

faciliteert. Wij hopen dat dit op korte termijn wordt opgelost. 

 

Ontwikkelingen  
Analyse naar aanleiding van de Cito-toetsen  

U kunt via MijnRapportfolio de Cito-uitslagen bekijken van uw kind(eren) onder het tabblad 

'Documenten'. In het overzicht ziet u de niveauwaarden I t/m V en de vaardigheidsscores vermeld staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/oekraine
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Deze grafieken zijn hetzelfde zoals u ze gewend bent te krijgen. Per vakgebied is de lijn van de 

vaardigheidsgroei te zien met ernaast dezelfde gegevens nogmaals in tabelvorm.  

Wanneer u achter een Romeins cijfer (de normering) een c met een rondje erom ziet staan, betekent dit 

dat dit gaat om een aangepaste normering, zoals de toets van juni 2020 die in oktober is afgenomen.  

 

Uit de analyse van de resultaten blijkt dat de kinderen van groep 3 en 4 zich bovengemiddeld ontwikkeld 

hebben op het gebied van rekenen en gemiddeld op het gebied van taal (lezen, spelling en begrijpend 

lezen). In de groepen 5 t/m 8 zien we dat de kinderen meer moeite hebben met het vakgebied rekenen. 

Met name het automatiseren van basisbewerkingen en het oplossen van contextsommen 

(verhaaltjessommen) vinden veel kinderen nog lastig. Verder zien we dat begrijpend lezen een speerpunt 

blijft voor de kinderen van groep 5 en groep 7. We blijven hier meer aandacht aan besteden door middel 

van extra instructiemomenten en verlengde instructie van de basisbewerkingen in kleinere groepen. 

Mocht u ook thuis willen oefenen, dan kunt u uw kind laten werken aan de digitale software van Wereld 

In Getallen en/of STAAL. De kinderen kunnen hier via Miloo in werken, waarbij 10 minuten per dag al 

helpend kan zijn.   

We kunnen ons allemaal indenken dat de maatregelen vanwege de pandemie en de wisselvallige 

aanwezigheid van de kinderen invloed hebben op de ontwikkeling. Toch willen we breder kijken dan de 

afgelopen 2 jaar. Dat betekent dat we korte interventies inzetten en kijken naar meer structurele 

aanpassingen. Dit allemaal staat of valt met de inzet van onze medewerkers en hopen we dat we minder 

met quarantainemaatregelen te maken krijgen.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij een van de leerkracht(en).  

 

Zelftesten onderwijs 

Het testadvies van twee keer in de week preventief zelftesten voor leerlingen vanaf groep 6, is sinds 17 

maart aangepast door de Rijksoverheid. Vanaf nu wordt het volgende gehanteerd: 

Heeft uw basisschoolkind klachten, dan wordt geadviseerd een zelftest te doen. 

Belangrijk om te weten: 

• Zelftesten worden aangeboden aan leerlingen en medewerkers die bij klachten gebruik willen 

maken van een zelftest. Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. 

• De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen op school, zoals handen wassen. 

Heeft uw kind corona-gerelateerde klachten en wilt u uw kind testen? Dan kunt u bij onze administratie 

een testsetje ophalen op maandag t/m vrijdag tussen 8.15u en 8.30u. 
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Nieuws van de activiteitencommissie 

De Wandel3Daagse komt er weer aan! 
Ja! Zet 18, 19 en 20 mei alvast in uw agenda, want dan mogen we eindelijk weer met zijn allen gaan 

wandelen tijdens de Wandel3Daagse! Binnenkort volgt er meer informatie, dus hou Social Schools in de 

gaten. 

 

Wist u dat... 

• deelname van De Hoven aan de Wandel3Daagse mogelijk 

gemaakt wordt door uw bijdrage. 

• niet alleen de Wandel3Daagse met uw bijdrage wordt 

gefinancierd, maar ook alle andere festiviteiten op De Hoven. 

• de meelopende leerlingen u dankbaar zijn voor uw bijdrage 

waarvan zij onderweg iets lekkers en achteraf iets leuk 

ontvangen. 

• u een mailtje kunt sturen naar acdehoven@outlook.com om te 

laten checken of u uw bijdrage al heeft betaald. Hoe handig is 

dat! 

 

Cursus Natuurouder (aangeboden door IVN) 
Hou jij van natuur? Vind jij het leuk om kinderen wegwijs te maken in de natuur? Wil jij de leraren helpen 

met lessen over natuur? Dan is dit iets voor jou!!! Een hele leerzame, toegankelijke en interessante 

cursus.  

Deze cursus wordt komend voorjaar (april en mei) aangeboden door IVN Den Bosch en is gratis. Meer 

informatie is te vinden via deze link: IVN Natuurouders - IVN 's-Hertogenbosch (ivn-s-hertogenbosch.nl) 

 

In 2019 heb ik deze cursus gevolgd en ik vond het erg leerzaam. Als er meerdere natuurouders zijn, kunnen 

we gezamenlijk optrekken en zo ons een steentje bijdragen aan groen-onderwijs. Heb je vragen? Spreek 

mij aan op het schoolplein of bel mij op.  

 

Groetjes, 

Annemiek Joosten  

06-53985226 

mailto:acdehoven@outlook.com
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=ivn-s-hertogenbosch.nl&u=aHR0cHM6Ly9pdm4tcy1oZXJ0b2dlbmJvc2NoLm5sLz92aWV3PWFydGljbGUmaWQ9MTI2NTppdm4tbmF0dXVyb3VkZXJzJmNhdGlkPTIyMDpuYXR1dXJjdXJzdXNzZW4tbmF0dXVyb3VkZXJjdXJzdXM=&i=NjAxYmZlNzNlZjE1MzgyODE4ZjRlNWI5&t=cmFoSEV4cDRQOGd6aGlBRHBJaGlJcVV4RldzalNBOEFoZFF6T2Vsd1hhVT0=&h=f6a68380b38a49129bf80fedfc232353
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Boekentips van onze leesconsulent 
Vol met wol – Mac Barnett  

AK – 4+ 

Annabel woont in een somber stadje waar het wit is van sneeuw en zwart 

van roet. Op een koude dag vindt Annabel een kistje met gekleurde wol. Ze 

besluit er een trui van te breien en als de trui af is, is er nog steeds wol over. 

Dus breit ze ook een trui voor haar hond, voor haar buurjongen en voor al 

haar klasgenootjes. Maar ook daarna zit het kistje nog altijd vol met wol! 

Zolang Annabel blijft breien, wordt het stadje vrolijker en kleurrijker. Als 

een rijke hertog over het magische kistje hoort, wil hij het koste wat kost 

hebben. Maar zal er voor hem ook wol in het kistje zitten…? Prachtig sprookjesachtig prentenboek! 

 

Duif en muis – Katrien Vandewoude 

Eerste lees M3 t/m M4 6+ 

Duif zit opgesloten in een duiventil, samen met enkele andere duiven, allemaal in hun 

eigen hokje. En dat is saai. Een kleine muis kan de hokjes in- en uitlopen, snoept van 

de graantjes en wisselt nieuwtjes uit. Duif is schrijver van briefjes en stukjes voor de 

krant die muis vervolgens weer verspreidt. Bijzonder verhaaltje voor beginnende 

lezers, waarin de Vlaamse auteur Katrien Vandewoude in zeer eenvoudige woorden 

vertelt wat het betekent om opgesloten te zitten en te verlangen naar vrijheid. De 

duiven in de duiventil hebben allemaal een eigen karakter gekregen. Het leesboekje 

bevat grappig taalgebruik en is een meegroeiboek, oplopend in leesniveaus van M3 

naar M4. In eenvoudige woorden slaagt de auteur erin een verrassend verhaal uit te werken. 

 

Wat is er eigenlijk met jou gebeurd – Jenny Jordahl B 10+ 

Janne (ongeveer 11 jaar) is een leuke slimme meid, dol op eten en wat forser 

dan de rest van haar familie. Daar krijgt ze wel eens opmerkingen over en op 

school wordt ze met haar gewicht geplaagd. Ze raakt haar vriendin kwijt, gaat 

zichzelf steeds lelijker, dikker en stommer vinden en eet en snoept uit 

verdriet stiekem nog meer. Een leuke jongen uit de klas met wie ze soms 

gamet, vertrouwt ze ook niet meer. Haar ouders komen met een 

goedbedoeld voorstel: ze krijgt geld voor iedere kilo die ze afvalt. Dat werkt; 

ze eet weinig, sport veel en wordt dunner en dunner.  

Te dun zelfs, maar niet gelukkiger; haar slechte zelfbeeld (prachtig visueel 

weergegeven als een grote zwarte, blubberige schaduw) krijgt steeds meer 

macht, totdat haar ouders haar echte problemen onderkennen. Ontroerend en aansprekend verhaal met 

eruit springend tekenwerk in kleur. De boodschap: je mag er zijn zoals je bent.  
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Twijgje – een magisch jaar in het bos 

AJ – 4 t/m 6 jaar 

Midden in een oeroud bos, vlak naast de oude wijze Moederboom, groeit Twijgje. 

Ze is de kleinste van een grote bomenfamilie. Twijgje wil later ook moederboom 

worden. Ze kan niet wachten. Ze wil net zo hoog worden als de bomen om haar 

heen. Helemaal tot het zonlicht wil ze groeien! Dat valt nog niet mee. Gelukkig 

heeft ze veel familie en vrienden, zowel in de grond als erboven, om haar te 

helpen. Een vertederend en leerzaam verhaal over de kracht van de natuur, 

waarin kinderen alles ontdekken over wat er zich allemaal afspeelt in een bos. 

Want daar gebeurt zoveel meer dan je zou denken! Hoe groeien bomen eigenlijk? 

Welke biologische processen komen daarbij kijken? Kunnen bomen echt met 

elkaar communiceren? En waarom zijn ze eigenlijk zo belangrijk voor de aarde? 

Groei mee met Twijgje, dompel je onder in de prachtige illustraties, en ontdek het zelf! Een prachtig 

prentenboek met zachte aquarelillustraties in verschillende perspectieven.  

 

FC Den Bosch voetbalclinics 

In de meivakantie, op 2 en 3 mei organiseert Voetbalsupport 

weer gloednieuwe FC Den Bosch voetbalclinics in het stadion. 

 

 

 

 


