
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woordje van Jerney 
Beste ouders/verzorgers, 

Het jaar 2022 zit er bijna op. Het is toch een turbulent jaar geweest met 

de nasleep van een lockdown, versoepelingen en uiteindelijk het vervallen 

van de laatste coronamaatregelen in maart. De hele periode heeft zeker 

uitwerking gehad op de opvang én het onderwijs. We denken hierbij ook 

aan de inmenging van de overheid over het 'wegwerken van 

leerachterstanden' waarbij NPO gelden beschikbaar zijn gesteld. Helaas is 

de inzet van extra financiën geen oplossing van het personeelstekort. En 

nog ondervinden we dagelijks de invloed van het oplopende 

personeelstekort.  

Het is een uitdaging, want willen we extra interventies kunnen 

organiseren dan moeten we extra mensen kunnen inzetten en de zorg 

kunnen delen met onze zorgpartners. Deze personen zijn er niet of 

nauwelijks en dus moeten we het doen met de mensen en middelen waar 

wij al beschikking over hebben.  

 

Op Kindcentrum de Hoven vinden we de oplossing veelal in het anders 

organiseren en het versterken van de kennis en kunde van onze 

medewerkers. Op deze wijze zorgen wij voor een duurzame ontwikkeling 

binnen ons professionele team. We doen het echt samen. Daarnaast 

bieden we plek aan stagiaires, zij-instromers en geïnteresseerden voor het 

werken in het onderwijs of de opvang. Wij bieden dus ruimte aan de 

ontwikkeling zodat ook deze mensen voor in de toekomst goed opgeleid 

worden.  

 

23 DECEMBER 2022 

 

 
Kerstvakantie 

26 dec. t/m 6 jan. 
Vakantie BSO contract nodig. 

 

Nieuwjaarsreceptie 
ouders 

9 januari 2023 
Tussen 8.30 en 9.00 uur op 

het buitenplein. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informatieochtend 

nieuwe ouders  
16 januari 

Start om 8.45 uur 
 

Voorleesfestijn 
25 januari 

 

Expeditie Robinson 
27 januari 
Groepen 6 
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Wij ontvangen vooral positieve en begripvolle reacties. En zijn dan ook dankbaar voor de grote 

betrokkenheid van onze ouders. Het helpt enorm dat ouders klaarstaan om mee te denken en te helpen 

waar het kan. De feestelijkheden van de afgelopen maand zorgen voor veel enthousiasme en een 

positieve flow.  

 

We streven iedere dag naar verbondenheid, een gevoel van 

saamhorigheid. Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van ons 

onderwijs en de opvang en hopen dat u dat ook heeft. Zo kunnen 

we samen zorgen voor een veilige en positieve leeromgeving 

voor onze kinderen. Wij kijken dan ook uit naar een bijzonder 

mooi en verbonden 2023! 

 

Ik wens iedereen, namens het  team van Kindcentrum de Hoven, 

hele fijne feestdagen.  

 

Warme groet,  

Jerney  

 

Missie X-Mas 

 

Op donderdag 15 december is er een inzamelingsactie geweest 

voor het goede doel van Missie X-Mas. We willen iedereen 

bedanken die levensmiddelen heeft gedoneerd.  

Op 24 december worden de boodschappentassen uitgereikt aan 

de gezinnen. Deze tas is nu in ieder geval goed gevuld met 

levensmiddelen, lekkers, vers en verzorgingsproducten.   

Mocht jij meer willen lezen over de actie van Missie X-Mas,  

bekijk dan de facebookpagina. 

 

Zorg  
Inloopspreekuur 

Janneke Martens zal op 25 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april, 24 mei en 21 juli een inloopspreekuur 

houden op ons kindcentrum. Dit zal zij doen in de vissenkom (de ruimte tegenover de kantoortjes) van 

8.15 tot 9.15 uur. 

Loop gerust binnen als u wil even wil sparren over de (op)voeding en/of ontwikkeling van uw kind(eren). 

U hoeft zich niet aan te melden. 

 

Preventieve verzuimaanpak 

Op het kindcentrum hebben we aandacht en zorg voor kinderen die regelmatig of langdurig afwezig zijn. 

Dit doen we door structureel aandacht te besteden aan het kind en waar nodig of gewenst consulteren 

wij de jeugdarts of leerplichtambtenaar waardoor de kwaliteit van zorg geoptimaliseerd kan worden.  

https://www.facebook.com/MissieXmas/
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Bij het verzuimbeleid werken drie partijen samen: 

• Kindcentrum de Hoven; 

• Een jeugdarts van de GGD Hart voor Brabant; 

• De leerplichtambtenaar van de Gemeente ‘s-Hertogenbosch.  

De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden als adviseur beschikbaar voor ons kindcentrum. 

 

De werkwijze  

Bij opvallend (ziekte)verzuim gaan we in gesprek met ouders en laten we ons zo nodig adviseren door de 

jeugdarts of leerplichtambtenaar. We vinden het belangrijk dat een kind weer zo snel en zo goed mogelijk 

aan het lesprogramma kan deelnemen.  

 

Criteria voor uitnodiging verzuimgesprek: 

• In een periode van 2 maanden drie keer (of meer) één of twee dagen ziek gemeld; 

• Onduidelijk ziekteverzuim van meer dan 10 schooldagen achtereen; 

• Meer dan 4 dagen ziekgemeld verspreid over de afgelopen maand;  

• Opvallend ziekteverzuim, bijvoorbeeld regelmatig ziek naar huis; 

• Tot 7 keer te laat komen; 

• Tot twee dagdelen spijbelen. 

 

De ouders en het kind waarvan het (ziekte)verzuim aan een van deze criteria voldoet, worden uitgenodigd 

voor een gesprek op het kindcentrum met de leerkracht of de IB-er. Naar aanleiding van dit gesprek kan 

een uitnodiging volgen voor een consult bij de jeugdarts of leerplichtambtenaar.  

 

Deze werkwijze is niet nieuw, maar we vinden het van belang dat we dit extra onder de aandacht brengen 

zodat u niet verrast wordt door een eventuele oproep. Mocht u vragen hebben dan kunt u daarvoor 

terecht bij Jerney via 073-8511120 of directie@kcdehoven.nl.  

 

Professionalisering  
Studiedag onderwijs 
Het team onderwijs heeft 6 december een studiedag gehad waarbij zij aan de slag zijn gegaan met 

afstemmen op diversiteit in de groep. Dat betekent dus het aanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften 

van ieder kind. Mariken van Roosmalen, docent Master Educational Needs van Fontys OSO Hogescholen, 

begeleidt ons hierbij voor het tweede jaar.  

Deze laatste bijeenkomst was vooral gericht op het formatief handelen. Het komt erop neer dat we onze 

kinderen goed in beeld hebben en weten welke activiteiten aansluiten bij de behoeften van een kind. 

Verder heeft het ook alles te maken met zelfregulerende vaardigheden van kinderen. De volgende vragen 

zijn aan bod gekomen: 

• Welke doelen bieden we aan?; 

• Welke activiteiten sluiten het beste aan?; 

• En welke beslissing maakt een medewerker op basis van observaties en toetsmomenten? 

Het klinkt vanzelfsprekend, maar ook hierbij zijn verschillende mogelijkheden en heeft de context invloed 

op de aanpak van de medewerker.  

mailto:directie@kcdehoven.nl
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We hebben een kader opgesteld waarin u kunt lezen op welke wijze wij ons aanbod afstemmen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouders 
Informatieavond IEP-LVS 
Op 12 Januari is er voor alle ouders en verzorgers de informatieavond IEP leerlingvolgsysteem. Op deze 

avond krijgt u meer uitleg over het leerlingvolgsysteem en de IEP (eind)toetsen waarmee we op ons 

kindcentrum werken. De uitnodiging voor deze avond vind u in de bijlage.  Het is noodzakelijk dat u zich 

aanmeld voor de avond via ib@kcdehoven.nl.  

 

MijnRapportFolio en printen 

Wist u dat het mogelijk is om losse pagina's te printen? Dit kunt u ten alle tijden zelf doen. Wilt u in één 

keer meerdere pagina's printen? Laat dit dan even weten aan de basisgroepsleerkracht. Zij/hij kan dit dan 

in orde maken voor u. 

 

BIEB op het kindcentrum 
Leesconsulent  
Vanaf deze maand zal Janneke Donders starten als nieuwe leesconsulent. Zij komt op ons kindcentrum 

het team versterken. Ze is een ervaren leesconsulent en werkt al jaren voor Huis73 op andere scholen en 

kindcentra.  

 

Hallo,  

Misschien heb je me al zien rondlopen, maar bij deze stel ik me graag aan jullie voor, 

mijn naam is Janneke Donders en sinds kort heb ik het stokje van Marlies 

overgenomen.  

Ik heb ooit de Pabo opleiding gedaan, maar heb vrij snel na mijn afstuderen een 

houten speelgoedwinkel in Den Bosch over kunnen nemen. Dat was een hele toffe 

en leerzame tijd, maar helaas moest ik de winkel toch opgeven. Vanwege mijn 

passie voor lezen en jeugdboeken, werk ik nu  als leesconsulent bij Huis73, ik doe dat 

met heel veel plezier.   

 

Verder ben ik getrouwd en samen hebben we twee kinderen, Pim (20) en Babbe (18). Nadat 

we  jarenlang  in het rustige en groene Rosmalen woonden, zijn we enkele jaren geleden naar de Bossche 

https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/Nieuwsbrieven/Uitnodiging%20IEP%20LVS%2012%20januari.pdf
mailto:ib@kcdehoven.nl
https://view.genial.ly/6241b3250906030019fd0575/interactive-content-afstemmen-op-diversiteit
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binnenstad verkast. De oudste studeert en woont intussen in Maastricht en de jongste brengt momenteel 

haar tussenjaar door en doet vrijwilligerswerk op een basisschool in Nepal. Een heel waardevol avontuur. 

Ik mag daar in de kerstvakantie eindelijk ook naartoe en neem haar gezellig weer mee naar huis. Iets waar 

ik erg naar uitkijk!   

Op de maandagen kun je me op school treffen, dat zal mijn vaste werkdag zijn. Mocht je een vraag hebben 

of een verzoek, zoek me dan even op in de schoolbieb of stuur een mailtje naar jannekedonders@huis73.nl. 

Tot gauw in de klas of in de Bieb! 

 

Voorleesfestijn 2023 
 

Op woensdag 25 januari starten de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen aan 

kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 

bezorgt ze veel plezier. Om deze reden organiseert de Hoven op deze dag het 

Voorleesfestijn. In de ochtend komt er een leerkracht uit een andere groep bij uw 

kind voorlezen uit zijn/haar favoriete boek. Wij wensen de kinderen alvast veel 

luisterplezier!  

Leestips 

De nieuwe leuke leestips voor de kerstvakantie vind u in de bijlage. 

 

Voorstellingen PERRON-3  

Vanaf 8 januari 2023 start er voor de allerjongste theater bezoekers en hun (groot)ouders een 

een maandelijks terugkerende theater vol fantasie en verbeelding genaamd: Klein Stationnetje. Klein 

Stationnetje is een leuke manier om in aanraking te komen met beeldend theater. Vind u het leuk om met 

uw (klein) kind te gaan kijken. Bekijk dan hier het programma. Klein Stationnetje - Perron-3 

mailto:jannekedonders@huis73.nl
https://digidact.sharepoint.com/sites/msteams_f816fe/Gedeelde%20documenten/Communicatie/8.2%20Informatieverstrekking/Nieuwsbrieven/boekstart%20tip%20november-december%202022.pdf
https://www.perron-3.nl/klein-stationnetje/

