
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
De KoningsSpelen was weer een succes. Na twee jaar hebben we het weer 

uitbundig met elkaar kunnen vieren en hebben we deze dag volop gesport. 

Dit alles onder de bezielende leiding van onze gymstagiaires, medewerkers 

en uiteraard de enthousiaste hulp van onze ouders. Deze dag is helemaal 

compleet gemaakt door de komst van een speciale gast, namelijk onze 

mascotte Holly. Met een knaller gaan we dus de meivakantie in.  

In de meivakantie is onze dagopvang en BSO gewoon geopend. De 

onderwijspleinen zijn de komende 2 weken gesloten. 

 

Geniet van de komende deze weken en tot 9 mei! 

Groet,  

Jerney 

 

Terugkeer kinderen 7/8 
In  augustus 2018 is ervoor gekozen om de leerpleinen van de bovenbouw 

te huisvesten in een noodlocatie aan de Lunerssingel. We hebben via de 

gemeente te horen gekregen dat de semi-permanente lokalen een nieuwe 

bestemming gaan krijgen per 01-08-2022, omdat de grond verkocht is aan 

een projectontwikkelaar. 

Dit betekent dat de Hoven volledig terug moet in het eigen gebouw. Het 

aantal m2 onderwijshuisvesting is volgens de normen die gehanteerd 

worden voldoende om alle kinderen van De Hoven te huisvesten op het 

hoofdgebouw.  

 

22 april 2022 

 

Meivakantie 
25 april t/m 6 mei 

 
Koningsdag 

27 april Gehele KC gesloten 
 

Informatie-ochtend 
nieuwe ouders 

12 mei 
 

Veilig op weg les 

17 mei: groep 7/8 
 

Wandel3daagse 
18, 19, 20 mei 

 

Magic traffic show 

Voor de groepen 1 t/m 6 
20 mei 

 

Cito-toetsen 

Vanaf 16 mei 
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Het bestuur en de directie vinden dat de verdeling tussen onderwijs en opvang niet optimaal is. Daardoor 

is het lastig om alle kinderen in het gebouw te huisvesten en recht te doen aan het onderwijsconcept van 

de Hoven in de huidige verdeling van ruimtes. Daarover zijn we in gesprek gegaan met de gemeente. 

Daarnaast zien we dat opvang steeds minder vierkante meters in gebruik heeft in het gebouw. Er ontstaat 

dus leegstand in dat gedeelte van het gebouw dat toebedeeld is aan opvang van Ons Kindbureau. 

 

Om de knellende situatie het hoofd te kunnen bieden is de opvang bereid een ruimte beneden te 

verplaatsen naar de tweede etage waardoor er extra m2 beschikbaar komen voor onderwijs. 

Samen zijn wij aan het onderzoeken hoe we met beperkte middelen deze ruimtes geschikt kunnen maken 

voor het onderwijs. De komende tijd zullen er activiteiten in het gebouw plaatsvinden waardoor een 

optimalere verdeling in het gebouw mogelijk wordt en alle kinderen weer in de Hoven gehuisvest kunnen 

worden. Wij zullen u hierover nog uitgebreid informeren. Mocht u in te tussentijd vragen hebben dan 

kunt u terecht bij Jerney via 073 8511132 of directie@kcdehoven.nl.  

 

Zelftesten 
Deze week hebben wij voor de laatste keer de leerlingen vanaf groep 6 zelftesten meegegeven. Mocht u 

de komende tijd uw kind willen testen (ook voor de kinderen vanaf groep 1) dan kunt u dagelijks tussen 

8.15u-8.30u een test setje ophalen bij de administratie. Dit is mogelijk zolang de voorraad strekt. 

 

ICT 
Social Schools app 
Per 1 mei komt er een update voor de Social Schools app. De persoonlijke berichten en de gesprekken 

gaan samen. Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen: https://www.socialschools.nl/nieuwe-

versie-gesprekken-oudersverzorgers. 

 

Huisvesting 
CO2 meters 

Alle onderwijspleinen worden binnenkort voorzien van CO2 meters. Hiermee kunnen wij continu de 

luchtkwaliteit monitoren. De CO2 meters zijn door de rijksoverheid aangeboden. 

 

Tegels buitenspeelplein  

De grond van ons buitenspeelplein verzakt en daar blijven we hinder aan ondervinden. Zo zijn er kuilen 

en zijn er wat tegels verzakt waardoor ze uitsteken of gebarsten zijn. In de meivakantie zal er onderhoud 

gepleegd worden en hopen we dat we voor de komende tijd weer een wat strakker plein hebben. 

  

mailto:directie@kcdehoven.nl
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
https://www.socialschools.nl/nieuwe-versie-gesprekken-oudersverzorgers
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Onderwijs 
Groepssamenstelling schooljaar 2022-2023  
Bij de samenstelling van de kinderen in de basisgroep wordt rekening gehouden met verschillende 

factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en een evenredige verdeling van jongens/meisjes of 

broertjes/zusjes.  

 

Overgang groep 2 naar groep 3  

De leerkrachten kijken samen met de intern begeleider wat de beste samenstelling van de basisgroepen 

zal zijn, rekening houdend met de genoemde factoren zoals het welbevinden, zorgbehoefte en evenredige 

verdeling van jongens/meisjes of broertjes/zusjes. Door middel van observaties en gesprekken met de 

jonge kinderen heeft de leerkracht inzicht in welke kinderen graag met elkaar spelen. De vriendschappen 

van het jonge kind kunnen van dag tot dag veranderen.  

 

Overgang groep 4 naar 5 - overgang groep 6 naar 7  

Het kind krijgt, al dan niet in overleg met ouder(s), de mogelijkheid om middels een 

voorkeursbriefje 3 namen van kinderen op te schrijven waarbij het kind graag in de basisgroep komt. Dit 

briefje dient binnen 1 week ingeleverd te zijn bij de leerkracht. Mocht het briefje niet ingeleverd zijn, dan 

ligt de keuze van de indeling volledig bij het Kindcentrum. 

 

Overgang groep 1 naar groep 2 - overgang groep 3 naar groep 4 - overgang groep 5 naar groep 

6 - overgang groep 7 naar groep 8  

Het uitgangspunt is om de groep binnen een leerplein als geheel door te laten gaan naar de volgende 

groep binnen dat leerplein. Hierbij wordt gekeken naar de bovenstaande overwegingen. Mocht het aantal 

groepen afwijken (meer of minder groepen op een leerplein), dan zullen we toch kinderen moeten laten 

wisselen van basisgroep.  

De leerkracht verzamelt dan deze briefjes en zal bij de samenstelling ervoor zorgen dat het kind bij 

minimaal één van zijn voorkeuren wordt geplaatst. De intern begeleider zal vervolgens met de 

leerkrachten bespreken of bij de samenstelling rekening is gehouden met de verschillende factoren die al 

eerder genoemd zijn.  

 

Wie krijgt er een voorkeursbriefje mee?  

Concreet betekent dit dat de kinderen van leerplein 2/3, groep 4 en groep 6 dit schooljaar de mogelijkheid 

hebben om middels het meegegeven briefje aan te geven wat de voorkeur is. Dit briefje wordt op 

maandag 9 mei meegegeven. We willen u vragen dit briefje uiterlijk vrijdag 13 mei in te leveren bij één 

van de leerkracht(en).  

  

We vertrouwen erop dat u zo voldoende bent geïnformeerd.  Bij vragen kunt u terecht bij 

de basisgroepsleerkracht van uw kind.  

 



 

 
 

4 

Lezen = verkennen  
We krijgen vaak de vraag hoe jullie thuis de kinderen kunnen helpen met het oefenen van begrijpend 

lezen. Met begrijpend lezen wordt bedoeld dat je begrijpt wat je leest. Belangrijk is hier: voorkennis, het 

stellen van vragen voor-tijdens en na het lezen en het lezen van verschillende teksten. Denk bijvoorbeeld 

aan recepten, poëzie, stripboeken, romans, informatieboeken. 

U kunt dit met uw zoon/dochter oefenen door samen een boek (tekst) te lezen. Vooraf, tussendoor en na 

het lezen vragen te stellen over de tekst. Maar ook door te koken samen, aan de hand van een recept.  

En wist u dat door educatieve programma's of jeugdjournaal te kijken en hierover vragen te stellen de 

kinderen ook veel oefenen met begrijpend lezen/luisteren?! 

In de bijlage een leesbingo om uw zoon/dochter te stimuleren om te lezen deze vakantie.  

 

MijnRapportFolio 

Voor de meivakantie is de betrokkenheid voor de 2e keer ingevuld voor alle kinderen uit de groepen 3 

t/m 8. Wanneer u gebruikt maakt van de app krijgt u automatisch een notificatie wanneer het voor uw 

kind is ingevuld.  

 

Verkeer 
Veilig op weg les 

Dinsdag 17 mei staat de veilig op weg les gepland. Op deze dag kunnen er, helaas, maximaal 3 groepen 7-

8 deelnemen. We zijn aan het kijken of er dit schooljaar een extra moment ingepland kan worden zodat 

alle kinderen van de groepen 7-8 aan de veilig op weg les kunnen deelnemen. Mocht dit niet lukken dan 

zullen alleen de kinderen van de groepen 8 deze les volgen en zullen we volgend schooljaar een nieuw 

moment plannen voor de kinderen van groep 7. U wordt via Social Schools hierover op de hoogte 

gehouden. 

 

Magic Traffic Show   

Vrijdag 20 mei kunnen de kinderen van groep 1 t/m 6 genieten van de Magic Traffic Show.  

Een educatieve en magische voorstelling over het verkeer. Het theater op school is volledig ingericht als 

verkeersplein, compleet met zebrapad, belijning en een écht verkeerslicht. Let goed op tijdens de 

voorstelling: de verkeersborden zijn magisch en kunnen nog wel eens veranderen.  

 

Biebouders gezocht! 
Sinds een paar weken draait de bieb weer met hulp van ouders.  We zijn nog op zoek naar een aantal 

ouders die willen helpen.  

• Op maandag zoeken 1 of 2 ouders die op van 11.45u-13.15u kunnen helpen.  

• Op de woensdagochtend van 8.30u tot 9.30u hebben we om de week nog een ouder nodig.  

Lijkt het je leuk dan kan je je aanmelden via. B.vandoormaal@outlook.com. 

 

  

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/Nieuwsbrieven/Nieuwsbrief%208%20Bijlage%20leesbingo%20vakantie.pdf
mailto:B.vandoormaal@outlook.com
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Opvang 
Nieuwe medewerker 
Mijn naam is Lisa Horvath. Ik ben 22 jaar oud en woon in ’s-Hertogenbosch. 

Op dit moment ben ik mijn opleiding aan het afronden! Maar jullie zullen mij 

vanaf begin mei al 3 dagen op de Babygroep zien. Even nog iets over mezelf. 

Wat ik graag doe in mijn vrije tijd is hockeyen, maar ook vind ik het leuk om 

een terrasje te pakken met een vriendin. Maar ik vind het ook fijn om een 

avondje samen met mijn vriend op de bank te zitten. Ik heb super veel zin om 

jullie te leren kennen! 

Groetjes Lisa 

 

SJV 
Koningsdag in Rosmalen 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mvvliet/Downloads/Scholenbrief%20Koningsdag%202022-1.pdf
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