
Woordje van Jerney 
Het is het gesprek van de dag; het wel of niet sluiten 
van de scholen. Het OMT hee; geadviseerd om 
scholen zo veel mogelijk open te houden en meer te 
focussen op daar waar de besme@ngen ziAen. De 
vraag is wat het kabinet gaat besluiten en welke 
maatregelen er genomen gaan worden. 

Inmiddels merken we dat het aantal besme@ngen op 
het kindcentrum niet meer oplopen. Er komen nog 
wel iedere dag meldingen binnen van posiEeve 
(zelf)testen en van gezinnen die in quarantaine ziAen. 
  
Het bemannen van de groepen op de leerpleinen 
hee; ook flink onder spanning gestaan. We hebben 

drie groepen thuisonderwijs moeten aanbieden. De rest is opgevangen, al was het soms 
wel met drie verschillende gezichten in 1 groep. Dat is niet wenselijk, maar we proberen 
ook te voorkomen dat kinderen thuis komen te ziAen. Met liefde verzorgen we dagelijks 
de opvang en het onderwijs voor de kinderen in een herkenbare se@ng en met behoud 
van de sociale contacten. We wachten dus met spanning af wat er Ejdens de 
persconferenEe gezegd gaat worden...  

Overlast in de avonduren op ons plein 
In de avonduren hebben wij de laatste Ejd overlast van jongeren die op ons plein 
rondhangen gehad. De jongeren komen veelal van buiten Rosmalen en laten afval 
slingeren, waardoor zich onveilige situaEes kunnen voordoen voor de kinderen van ons 
kindcentrum.  
Dagelijks, voor 8.30 uur maken wij een ronde over het plein om te checken op 
rondslingerend afval. Met de wijkagent hebben wij korte lijntjes en de poliEe en 
buurtprevenEe surveilleren geregeld rondom ons gebouw.  

We hebben wel uw hulp nodig; via 0900-8844 kunt u (anoniem) en melding maken 
mocht u overlast constateren op het buitenplein. De meldingen geven een EjdsindicaEe 
aan zodat de poliEe en buurtprevenEe gerichter kunnen surveilleren. 
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Nieuwsbrief 
“Ontwikkel jezelf, groei samen”

KINDCENTRUM DE HOVEN 26 NOVEMBER 2021

Sinterklaas 
Vrijdag 3 december is het 
feest op het kindcentrum. 

Studiedag onderwijs 
M a a n d a g 6 d e c e m b e r 
hebben de medewerkers 
onderwijs een studiedag. De 
kinderen zijn die dag nog vrij.  

Facultatieve 
gesprekken 

Deze gesprekken s taan 
gepland in week 49 en 50. U 
heeft z ich inmiddels in 
kunnen schrijven voor de 
gesprekken via SocialSchools. 

 
Kerstdiner 

Donderdag 23 december 
staat het kerstdiner gepland. 
Dit wordt in de eigen groep 
op het leerplein gevierd.  

Vrijdag 24 december zijn de 
kinderen om 12.00 uur uit. 

tel:0900-8844


Kunstgrasveld 

De gemeente is deze week gestart met het maken van een kunstgrasveld in de 
wadi. Na een week hard werken is het veld klaar. We gaan ervan uit dat de 
kinderen hier veel speelplezier aan zullen beleven! 

Verkeersveiligheid rondom het KC; bericht van een 
medewerker 
Beste ouders/ verzorgers, 
’s Morgens staan we bij de ingangen van het kindcentrum om de kinderen te begroeten voordat de schooldag weer 
start. Het weer begint zo langzamerhand wisselvalliger te worden en we zien dat meer kinderen met de auto naar het 
kindcentrum gebracht worden. 
Dat is uw eigen keuze, maar we willen toch aandacht vragen voor het volgende: Realiseert u zich dat er vaak echt 
gevaarlijke situa3es ontstaan bij het toegangshek, wanneer de kinderen zo dicht mogelijk bij de poort vanuit de auto 
worden afgezet? 

Er lopen op dat moment erg veel (kleine) kinderen met hun ouders die ook graag naar binnen willen. We zien regelmaEg 
dat kinderen uit de auto gezet worden, waarna de auto (te snel) wegrijdt. Dit levert soms levensgevaarlijke situaEes op. 
Enkele weken geleden was er zelfs een auto die midden op de stoep bij de poort gekeerd werd! 
Ook zien we regelmaEg dat twee auto’s van ouders elkaar snel in de smalle straat passeren. Als het dan behoorlijk 
regent, is dit niet alleen gevaarlijk, maar worden mensen op de stoep ook nog eens overspoelt door (vies) regenwater 
dat door de vaart opspat uit de regenplassen!  
Er is al veel aandacht gevraagd voor dit probleem, maar wij vragen u nogmaals dringend om naast uw eigen kinderen 
ook aan de kinderen van een ander te denken. Het leed is niet te overzien wanneer het op een dag echt misgaat! 
Externen 
FCDB clinic 

LocaEe: stadion Den Bosch 
29 december en 5 januari, voor jongens en meisjes. 
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