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Agenda januari:  

Vanaf 21 januari Cito’s groep 3 tot en met 8 

28 januari Studiedag 

  

  



Beste ouders en verzorgers van kindcentrum Het IJzeren Kind,  

 

Kerst en het goede doel 

De Kerstviering van afgelopen jaar was een groot succes. Niet alleen werd er in alle klassen 

een sfeervol Kerstdiner genuttigd, maar ook de opkomst onder de ouders in de feestelijk 

versierde podiumzaal was groot. Nu draait het bij Kerst natuurlijk niet alleen maar om lekker 

eten en gezelligheid, maar ook mensen voor wie dat allemaal net iets minder vanzelfsprekend 

is. Vandaar dat we schoolbreed geld hebben ingezameld voor de 'Gefeliciflapstaartbox; ieder 

kind verdient een verjaardagsfeestje'. Het doel is gekozen door onze eigen leerlingenraad. 

Iedere klas had vervolgens zijn eigen actie en bijdrage! Zo waren er de afgelopen periode een 

kerstconcert, kunstverkoop, kerststukjes verkopen en een 'glow' shuttle run. Wij zijn dan ook blij 

om te mogen mededelen dat het totaalbedrag van deze actie is terechtgekomen op ruim €4000! 

 

Onderzoek naar verkeerssituatie rond school 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch is dit jaar bezig met een traject om de verkeerssituatie rond  

basisscholen verder te verbeteren. Dit traject is een nauwe samenwerking tussen de 

basisscholen in ’s-Hertogenbosch en de gemeente, ondersteund door een gespecialiseerde 

externe partij. Ook de verkeersgroep van het IJzeren Kind is intensief bij dit project betrokken. 

 

Uw hulp als ouder om het traject te laten slagen kunnen we daarbij goed gebruiken! En wel door 

de volgende (online) vragenlijst te beantwoorden: klik hier om het onderzoek te starten  

 

Het invullen van de vragenlijst kan via de computer, tablet of smartphone en duurt zo’n 10 tot 15 

minuten, maar helpt ons enorm. Want daarmee kunt u ons uw mening geven over de 

verkeerssituatie rond uw school. Dat is voor ons uiteraard weer een belangrijk startpunt voor 

volgende stappen. 

 

Leest u alstublieft alle vragen aandachtig, maar denk niet al te lang na over elk antwoord – het 

gaat om uw spontane mening en er zijn dus geen goede of slechte antwoorden. De antwoorden 

die u geeft, worden volledig anoniem verwerkt. 

Onder alle mensen in ’s-Hertogenbosch die de vragenlijst volledig invullen verloten we een 

degelijke en leuke Popal Daily Dutch kinderfiets van 22 inch: 

 

 

https://uusocsci.au1.qualtrics.com/jfe/form/SV_cBbkxGyrRgD1g9v


 

   Jongensfiets    Meisjesfiets 

 

Wilt u kans maken op één van deze fietsen, dan kunt u ervoor kiezen om aan het eind van de 

vragenlijst een e-mailadres achter te laten. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Met vriendelijke groet,  

namens de verkeerswerkgroep, 

 

Elmar Knapen, Marius op den Brouw 

De Vuilnismannen –oefenen met Google 

11 December zijn de groepen 7 naar een muziek/toneelvoorstelling over trommelende 

vuilnismannen. 

Ik heb de kinderen gevraagd om 1 a 2 woorden te noteren over de show. 

 

 

App update 

Er worden nog steeds problemen ervaren met de IJzeren Kind app. Wij zij vortdurend in gesprek 

met de app-bouwer om de problemen te verhelpen. Inmiddels is ons verzekerd dat eind januari 



een belangrijke update uitkomt. Er wordt dan een 2.0 versie uitgerold, hierdoor zouden 

verschillende functionaliteiten moeten verbeteren. Zodra er meer bekend is laten wij dit weten, 

 

Respectzone op school 

Wij hebben met de leerlingenraad een respectzone ingericht. Dit idee komt voort uit de Week 

van Respect waar wij het in het Bossche Kinderparlement over hebben gehad. het werkt als 

volgt. Bij een stevig conflict in de klas kan iemand uit de leerlingenraad je meenemen naar de 

respectzone (zie foto). Hier wordt er met respect met elkaar gesproken. Omdat kinderen elkaar 

helpen hopen we op andere inzichten vanuit diegenen die het conflict hebben: je neemt 

misschien sneller iets aan van iemand van je eigen leeftijd? Zo hopen wij op nog meer respect 

binnen de school. 

 

 

Strategisch beleidsplan van Signum 

Jill en Juul hebben namens Het IJzeren Kind meegedacht over het strategisch beleidsplan van 

Signum. Een verslagje van Juul van Druenen: 

 

Samen met Jill ben ik naar Signum geweest om…. 

Daar hebben bij verschillende workshops allerlei dingen gedaan. Bij een workshop mochten wij 

plaatjes opzoeken van dingen die we in de toekomst willen in de klas. Bij een andere workshop 

mochten we plaatjes plakken van wat er nu al is en wat er in de toekomst moet zijn bijv. een 

huisdier in de klas. En bij weer een andere gingen we praten over wat we leuk vonden om in de 

toekomst voor vakken te hebben. Er waren wel nog workshops maar dat waren er echt heel 

veel.  

Juul 



 

WC-wedstrijd is afgelopen 

De kinderen hebben een wedstrijd bedacht waarbij de groepen 1 t/m 8 zelf verantwoordelijk zijn 

voor het schoonhouden van de toiletten (naast de reguliere schoonmaak). Het toiletblok dat het 

schoonst is gebleven wint een prijs. Die prijs is een filmpje kijken met popcorn. De eerste prijs in 

groep 7-8 is al uitgereikt, volgende week krijgen de winnaars in groep 1-2-3 de prijs.  

 

 

Nieuws van externen 

 

Rots en Water 

 

STEVIG IN JE SCHOENEN 

 

Maak kennis met  Rots en Water! 

Op 7 januari of 13 maart 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/


 

 

 

 

 

 

FILMAVOND 

25 januari 19.00 uur in de Biechten 

29 maart 19.00 uur in de Biechten 

24 mei  19.00 uur in de Biechten 

Welke film we draaien, weten we nog niet, maar jij kom toch zeker ook? 

Boys & Girlsclub 

9 – 23 januari  14.15 in de Biechten 

6 – 20 februari  14.15 in de Biechten 

20 maart  14.15 in de Biechten 

3 – 17 april   14.15 in de Biechten 

25 – 29 mei  14.15 in de Biechten 

12 – 26 juni  14.15 in de Biechten 

 

Groep 1 van 19.00 – 20.00 uur 

  Groep 2 van 20.00 – 21.00 uur 

 

11 januari 

1 februari 

1 maart 

5 april 

10 mei 

7 juni 

 

Sport en spel in de sportzaal van het ijzeren kind 

Elke donderdag van 18.00 tot 19.00 uur  

(let op: in de schoolvakanties is er geen sport en spel) 

 

 

 

 

Zoals elke organisatie welke werkt met vrijwilligers, zijn ook wij op zoek naar nieuwe mensen die 

samen met ons mee willen werken/bouwen aan de toekomst, want kinderen zijn de toekomst. 

Samen met ons werken aan een laagdrempelige manier van samen zijn van onze kinderen. 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xKD4L/yE&id=ADE39F08B16C33269844F6FF569512E951DB92BD&thid=OIP.xKD4L_yEIIwEfnMJwhO96gEsCP&q=streetdance&simid=608000034649016775&selectedIndex=186
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=%2bAeZyhfJ&id=ECC5E047EAEA50C13AC73C776C14317DA1DF81D6&thid=OIP.-AeZyhfJlOwZV3eEJXX54AHaH0&mediaurl=http://1.bp.blogspot.com/-q8GDCdLxkTA/UULLJqLBIJI/AAAAAAAABUU/SmgGNsLQKWk/s1600/sport.jpg&exph=1116&expw=1056&q=sport+en+spel&simid=608047288837148067&selectedIndex=61


Wij zoeken iemand voor: 

 

Bestuurslid dagelijks bestuur voor de rol van penningmeester: 

Wij zoeken voor in het bestuur een man/vrouw welke affiniteit heeft met geldzaken. We zoeken 

namelijk iemand voor ons penningmeesterschap. 

 

Wat vragen wij: 

 zitting te nemen in ons dagelijks bestuur 

 1 x per maand deel te nemen aan onze vergadering. (op maandagavond) 

 1 avond in de maand de tijd om de balans op te maken op financieel gebied 

 gesprekken voert namens de stichting met bijvoorbeeld de gemeente over 

subsidieaanvragen etc. 

 Dat je staat voor je mening, een goed gesprek over gespreksonderwerpen niet uit de 

weg gaat 

 

Wat bieden wij: 

- ervaring op bestuurlijk gebied 

- jong en enthousiast team 

- gezelligheid tijdens vergaderingen en activiteiten 

- jaarlijks uitje met vrijwilligers 

- medezeggenschap op datgeen wat onze stichting zijn bestaansrecht geeft 

 

Iets voor jouw: 

Reageer dan, bij voorkeur via de mail op deze vacature. Kom kennismaken en ervaar! 

info@hinthamprojects.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hinthamprojects.nl


 

 

Vrijdag 25 januari 2019 

Zaal open:    18.45 

Aanvang film   19.00  

 

7 tot 12 jaar 

Gratis entree!    

 

 

 

 

 

 

  

 


