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Agenda november:  

12 november MR 

23 november studiedag 

  

  



Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

 

Stop-Motion atelier voor groep 5-6 en 7-8 

 

De afgelopen weken hebben de kinderen die gekozen hebben voor het ICT-atelier gewerkt aan 

Stop-motion filmpjes. Deze filmpjes zijn zelf gemaakt en ook bewerkt. Via onderstaande link zijn 

de filmpjes te bekijken. 

  

https://sites.google.com/kc-hetijzerenkind.org/stopmotionatelier 

 

Verkeersweek 

Begin september mochten de kinderen meedenken over de verkeersveiligheid rondom school, 

en vooral aan de kant van de onderbouw. Hier was het regelmatig erg druk met geparkeerde 

auto's en fietsen. Dit gaf onoverzichtelijke en dus gevaarlijke situaties. 

De kinderen van de bovenbouw mochten zelfs verkeersborden ontwerpen en de bovenstaande 

twee hebben gewonnen en hangen al enige tijd op het hek van de onderbouw. 

 

 

 

https://sites.google.com/kc-hetijzerenkind.org/stopmotionatelier
https://sites.google.com/kc-hetijzerenkind.org/stopmotionatelier


Schoolvoetbaltoernooi groepen 7 en 8 

 

De inschrijving van het schoolvoetbal toernooi is opgeschoven naar dinsdag 12 november door 

de organisatie. Dit betekend dat jullie je nog aan kunnen melden voor het toernooi. Tot nu toe 

hebben we nog te weinig aanmeldingen om zowel een jongens als een meiden team te maken. 

Meld je dus nog aan voor deze leuke dag!! Via onderstaande link kun je je aanmelden: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0TQWXb6yqtEIR90ZUPR5u4EWrPvVhZPsSZ8Yy

v55I0TSsIw/viewform?usp=sf_link 

 
 

 

 

Nieuws van externen 

Wil je iets leren met bal en stick? Heb je lol in actieve tik- en balspellen en wedstrijdjes spelen? 

En wil je gave hockeytrucs aanleren? Kom in actie en maak kennis met PANASJ hockey.  

PANASJ is een superleuk hockeyconcept voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Bij PANASJ verbeteren 

kinderen hun motoriek, hockeytechniek en coördinatie. Het is meer dan alleen hockey. We 

besteden veel aandacht aan de symmetriefase waarbij de hersendelen goed leren samenwerken. 

Dit zorgt ervoor dat kinderen niet alleen goed leren bewegen, maar ook cognitieve vaardigheden 

zoals lezen, rekenen en schrijven beter kunnen ontwikkelen.  

 

Door de snelle vloer, het uitdagende materiaal en de 

swingende muziek leren de kinderen de basisvaardigheden, 

nieuwe technieken en spectaculaire passeerbewegingen 

goed aan. Het individu staat bij PANASJ centraal. We zien 

kinderen groeien tot zelfverzekerde hockeyers die met lef 

spelen en genieten van het spel. PANASJ is een goede 

vooropleiding en aanvulling op het veldhockey!LEARN TO 

PLAY THE PANASJ WAY    

 

Meld je nu aan voor een proefles!  

Vrijdag en zaterdag: gymzaal KC de Hoven, Rosmalen (Groote Wielen) 

Woensdag: gymzaal KC de Kameleon, Den Bosch (De Vliert) 

Bekijk ook de flyer 

 

Sportieve groet, Jolanda Hendriks  

Hockeyschool PANASJ Den Bosch 

 

denbosch.panasj.nl | denbosch@panasj.nl | 06-20972900 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0TQWXb6yqtEIR90ZUPR5u4EWrPvVhZPsSZ8Yyv55I0TSsIw/viewform?usp=sf_link
Middelen/Flyer%20nieuwe%20locatie/Flyer%20PANASJ.pdf
https://denbosch.panasj.nl/
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