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Agenda september:  

tot 7 september: Kennismakingsgesprekken ouders-leerkrachten  

10 september:  Studiedag – kinderen vrij  

17 september:   Ledenvergadering OV 

17-18-19-20 september:  Schoolfotograaf 

18 september:   MR-vergadering 

20 september: Informatieavond voor alle groepen 

1 oktober: Nieuwsbrief 

  



Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

 

Schoolfotograaf 

 

Op maandag 17 september tot en met donderdag 20 september verwachten wij de 

schoolfotograaf weer. 

De kleur van de achtergrond van de foto’s is net als voorgaande jaren wit. Houd hierbij rekening 

met de kledingkeuze. De klassenfoto’s worden binnen genomen in standaard formaat. Onderaan 

deze nieuwsbrief treft u een overzicht aan waarop wordt aangegeven welke dag uw kind en klas 

gefotografeerd worden zodat u hiermee rekening kunt houden.  

Tijdens schooltijd (tussen 13.00 uur en 14.00 uur) worden iedere dag naast de individuele foto's 

en de klassenfoto's ook foto's gemaakt van broertjes en zusjes die op school zitten. Na 14.00 

uur is er de gelegenheid om nog een extra foto te laten maken van broertjes en zusjes die (nog) 

niet of niet meer op school zitten. U kunt zich daar dinsdag 11 september tot en met vrijdag 14 

september voor aanmelden. De intekenlijst hangt in de gang naast de podiumzaal. U bent zelf 

verantwoordelijk dat de kinderen op de ingeschreven tijd klaarstaan voor deze foto. 

Verder is het zo dat we dit jaar weer hebben gekozen voor de mogelijkheid om alles digitaal te 

laten verlopen. De bestellingen en de betaling gaan volledig via het internet. U kunt de foto's met 

een persoonlijke inlogcode op internet bekijken en bestellen. Er is dan keuze uit verschillende 

opnamen. Ouders/verzorgers kunnen zo zelf hun fotobestelling samenstellen. 

Wij hopen iedereen zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan 

kunnen jullie ons benaderen via het onderstaande mailadres. 

petraboer71@hotmail.com 

  

17 september 18 september 19 september 20 september 

1-2A 3C 6A 8A 

1-2B 4A 6B 8B 

1-2C 4B 6C Zieke leerlingen 

1-2D 4C 7A  

1-2 E 5A 7B  

1-2 F 5B 7C  

3A 5C 8C  

3B    
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Informatieavond 

20 September is er in alle groepen weer een informatieavond. U 

bent dan van harte welkom in de klas, waar de leerkrachten ook 

aanwezig zullen zijn. Op deze avond zullen de leerkrachten 

informatie geven over het leerjaar waar uw kind in zit en is er 

ruimte voor het stellen van vragen.  

We hebben met de verdeling van de tijden zoveel mogelijk 

rekening proberen te houden met broertjes en zusjes. Dit is 

natuurlijk nooit voor ieder gezin te realiseren, maar het is geen 

probleem als u tussendoor van groep wisselt. Daarnaast krijgt u van iedere groep waar u een 

kind in heeft een informatieblad, zodat u de informatie dan nog rustig na kunt lezen thuis. Mocht 

u niet aanwezig kunnen zijn op 20 september dan zal de leerkracht de informatie met uw kind 

mee naar huis geven.  

 

Mocht u tussendoor moeten wachten, of vindt u het fijn om andere ouders en verzorgers te 

treffen, dan bent u van harte welkom beneden bij de bar om koffie en thee te komen drinken.  

 

De verdeling in tijd is als volgt:  

19.00-19.45u groep 1/2, 6 en 7 

19.45-20.30u groep 3 en 8 

20.30-21.15u groep 4 en 5 

 

We hopen u allemaal 20 september te zien. 

 
Rots en water 

Maak kennis met  Rots en Water! 

Op 10 of 12 september kunnen kinderen 

van 7-13 jaar kennismaken met deze 

succesvolle weerbaarheidsmethode. 

Bij rots en water oefenen kinderen op een 

actieve - fysieke manier met sociale 

vaardigheden. Spel en fysieke oefening 

wisselen we af met korte momenten van 

reflectie. Omdat het een groepstraining is, 

leren de kinderen van de trainers én van 

elkaar.  

Rots staat voor een zelfverzekerde lichaamshouding, voor jezelf opkomen, keuzes maken, 

omgaan met groepsdruk, zelfbeheersing en doorzetten.  

Water staat voor contact maken met de ander, samenwerken, grenzen voelen en ontspannen.  

 



De proeflessen en trainingen zijn in Den Bosch en Rosmalen. We werken met 2 

leeftijdsgroepen: 7-9 en 10-13 jaar. De groepen worden altijd begeleid door 2 ervaren trainers, 

een man en een vrouw. 

Ieder kind krijgt een werkmap, met veel foto’s. Ouders trainen 2 keer mee en krijgen iedere week 

een verslag over de mail van de training. 

 

Meer weten of zelf ervaren of het iets voor je kind is? 

Kijk dan op  www.steviginjeschoenen.nu 

 

 

 

http://www.steviginjeschoenen.nu/


Sport Extra 

SportExtra  is een activiteit voor kinderen van groep 5 t/m 8 die tijdens de reguliere gymlessen 

niet genoeg uitgedaagd worden in het beweegaanbod. Tijdens de SportExtra lessen wordt er 

extra aandacht  besteed aan uitdagende, vaak relatief moeilijke en vernieuwende 

sportactiviteiten, zodat de kinderen plezier houden in het bewegen. Tijdens de lessen staat 

plezier maken dan ook in een hoog vaandel. Rob van Schadewijk zal deze lessen verzorgen. 

De lessen worden gegeven in de gymzaal van Het IJzeren Kind en beginnen 5 september. 

Heeft uw kind hier interesse in, dan kunt u de inschrijflijst via deze link invullen:  

https://docs.google.com/forms/d/1elsSAEgt1oymB96kq9kTNWceaZQBpXAgG04QsZU4no/

edit 

De lessen vinden plaats op de volgende data: 

5 september  19 september 

1 oktober  24 oktober                           

7 november           21 november 

5 december            19 december                           

16 januari      30 januari 

13 februari                 27 februari 

20 maart  3 april 

17 april   15 mei 

5 juni   19 juni 

3 juli  

 

De kinderen krijgen les van 14:15-15:00.  

De lessen zijn gratis maar er zit wel een maximum van 20 kinderen aan de lessen.  

Verder heeft uw kind sportkleding en gymschoenen nodig. 

Wij vragen u om de kinderen water te laten drinken tijdens het sporten. De kinderen zweten en 

krijgen dorst. Een zoete drank is niet nodig, dit zijn overbodige suikers.  

Daarnaast lassen wij als docenten een drinkpauze in, zo voorkomen wij dat ieder kind apart gaat 

drinken, dat bespaart veel beweegtijd.  

 

Vriendelijke en sportieve groeten, 

Rob van Schadewijk, 06-55241571   

 

Gym Plus 

Gym Plus is een activiteit voor kinderen van groep 1 t/m 8 die moeite kunnen hebben met soepel 

bewegen tijdens de reguliere gymlessen. Het kan ook zijn dat uw kind nog wat angstig is als het 

gaat om bewegen. Tijdens de GymPlus lessen wordt er extra aandacht en hulp gegeven, zodat 

de kinderen plezier houden in het bewegen. Tijdens de lessen staat plezier maken dan ook in 

een hoog vaandel.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1elsSAEgt1oymB96kq9kTNWceaZQBpXAgG04QsZU4no/edit
https://docs.google.com/forms/d/1elsSAEgt1oymB96kq9kTNWceaZQBpXAgG04QsZU4no/edit


Rob van Schadewijk zal deze lessen verzorgen.  

 

De lessen worden gegeven in de gymzaal van Het IJzeren Kind en beginnen 12 

september. Heeft uw kind hier interesse in, dan kunt u de inschrijflijst via deze link 

invullen:  

https://docs.google.com/forms/d/19Qquezx_HTOaQPKPvaLtpHnnRH0Thf8-NrxdjDOfAP8/edit 

De lessen vinden plaats op de volgende data:      

 

12 september  26 september 

10 oktober  31 oktober 

14 november  28 november 

12 december  9 januari 

23 januari  6 februari 

20 februari  13 maart 

27 maart  10 april 

8 mei   22 mei 

12 juni  26 juni 

 

De kinderen krijgen les van 14:15-15:00.  

De lessen zijn gratis maar er zit wel een maximum van 20 kinderen aan de lessen.  

Verder heeft uw kind sportkleding en gymschoenen nodig. 

Wij vragen u om de kinderen water te laten drinken tijdens het sporten. De kinderen zweten en 

krijgen dorst. Een zoete drank is niet nodig, dit zijn overbodige suikers.  

Daarnaast lassen wij als docenten een drinkpauze in, zo voorkomen wij dat ieder kind apart gaat 

drinken, dat bespaart veel beweegtijd.  

 

Vriendelijke en sportieve groeten, 

Rob van Schadewijk,  06-55241571 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/19Qquezx_HTOaQPKPvaLtpHnnRH0Thf8-NrxdjDOfAP8/edit


Nieuws van externen 

 

Erfgoed ’s-Hertogenbosch 

 25 augustus ‘Spelen in het verleden’ bij de ArcheoHotspot ’s-Hertogenbosch in het Groot 

Tuighuis. 

Er zijn archeologische vondsten van allerlei speelgoed en spelmateriaal uit vroeger eeuwen 

te zien. Naast deze zijn er ook nieuwe, door de Afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch 

ontwikkelde, spelvormen. Bovendien kun je je hullen in middeleeuwse kledij om dan via 

digitale technieken terecht te komen in middeleeuws ’s-Hertogenbosch. 

13:00-16:00 Groot Tuighuis, Bethaniestraat 4, Afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch 

Gratis toegang 

 

 25 augustus: Interactieve Minecraft gaming sessie bij het stadsBiEB Centrum ’s-

Hertogenbosch.  

Bezoekers mogen mee doen aan het digitaal nabouwen van de monumentale kathedraal St 

Jan ’s-Hertogenbosch. Ook kunnen bezoekers de Minecraft St. Jan in Virtual Reality 

beleven. 

11.00 - 17.00 uur  stadsBiEB Centrum, Hinthamerstraat 72, 's-Hertogenbosch 

Gratis toegang 

 

Het zijn beide ontzettend leuke activiteiten met gratis toegang. De locaties liggen dicht bij elkaar 

en er is een vrije in- en uitloop. Het zou bijzonder leuk zijn zoveel mogelijk kinderen te 

ontvangen. Een leuke, gezellige, leerzame en gratis activiteit.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Eva Hendrikx  

Cultural Emergency Repsonse Programme  

  



Knutselgroep 

Beste kinderen en ouders,  

 

Graag wil ik een knutselgroep opzetten, omdat ik knutselen helemaal geweldig vindt.  

De meeste kennen mij als moeder van Marissa en Lisa. Zelf heb ik veel mozaïek gedaan, en 

Tiffany bloemschikken, veel piepschuimbeertjes maken, servetten plakken, en noem het maar 

op. Het is de bedoeling dat ik zelf het grootte voorwerk doe, zodat we het samen kunnen 

afwerken. Wat de kinderen maken mogen ze mee naar huis nemen. 

 

 

 

Ik vraag €3.= per keer. 

Als kinderen niet kunnen of de les kan niet door gaan wil ik het graag op tijd weten  

Op de maandagmiddag van 14.00 tot ongeveer 16,00 met opruimen erbij tot 16.30.  

Je kan mij een WhatsApp berichtje sturen, 06-20677435.  

 

Groetjes Marion Nabuurs.  

 


