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Verdrietig nieuws 

Tot ons verdriet hebben we vernomen dat de moeder van onze oud-leerlingen Julia en Fiene 

van Beek is gestorven. Ook heeft onze oud-leerling Jim van Helvoirt definitief afscheid 

moeten nemen van zijn vader. 

En helaas is ook de moeder van Tim en Nienke van Wanrooij (Gr 4 en 8) gestorven. 

We hebben namens het team onze oprechte deelname betuigd naar de families. 

 
Carnaval op Kindcentrum Het IJzeren Kind 
Vrijdag 1 maart is het zover en vieren we Carnaval op school! We gaan er een gezellige dag 

van maken met activiteiten zoals hossen, een circuit en ateliers.  

De groepen 1 t/m 4 hebben de afgelopen weken tafelstukjes gemaakt in het thema voor een 

gezellige middag bij het Hof van Hintham. Donderdag 14 februari hebben een aantal 

kinderen van de groepen 1 t/m 4 deze Carnaval stukjes naar de Biechten gebracht. De 

bewoners vonden het ontzettend gezellig en bedanken de kinderen hartelijk voor de 

gemaakte stukjes.   

                                         
 

Daarnaast is er hard gewerkt door alle klassen van KC Het IJzeren kind voor OKKF- 

Oetelknutselkrabbelfeest. Er zijn mooie knutselwerkjes gemaakt voor het versieren van 

verschillende etalages in ’s-Hertogenbosch.De uitstapjes van de groepen 5 t/m 8 waren erg 

geslaagd. Wij kijken samen uit naar vrijdag 1 maart en hebben er zin in! 

Hartelijke groet, 
werkgroep Carnaval, 
namens de Oudervereniging en leerkrachten.  
 
Oproep voor de ateliers 
Zoals u mogelijk al weet, zijn wij dit schooljaar gestart met ateliers. Alle groepen volgen een 
aantal woensdagen een atelier. Dit zijn lessen van een uur. 
De onderwerpen zijn zeer gevarieerd zoals: yoga, kooklessen, timmeren, drama, vloggen, 
enzovoort.  
Nu zijn we op zoek naar vaders, moeders, opa’s, oma’s, ooms, tantes, maakt niet uit, die het 
leuk vinden om ons te helpen met het geven van leuke, verrassende, uitdagende of creatieve 
ateliers. Denk bijvoorbeeld aan dammen, schaken, breien enzovoort. U zult natuurlijk ook 
geholpen worden door een leerkracht. 
Dus bent u iemand met een talent of weet u iemand die een bijzondere hobby heeft of ergens 
goed in is en dit wil delen met een groepje kinderen, mail dan naar: 
anita.dejonge@signumonderwijs.nl 
 

mailto:anita.dejonge@signumonderwijs.nl
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Staking 15 maart 2019 
Op vrijdag 15 maart legt een groot deel van het team van het IJzeren Kind het werk neer. Ze 
willen hiermee een signaal afgeven voor betere salariëring en verlaging van de werkdruk. Nu 
kunnen de leerkrachten die deze dag niet staken geen onderwijs verzorgen aan 600 kinderen. 
Wel kunnen we opvang aanbieden. Mocht u hiervan gebruik willen maken, neem dan contact 
op de leerkracht van uw kind. Ook deze stakingsdag zullen we in overleg met de MR volgend 
schooljaar compenseren. 
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STEVIG IN JE SCHOENEN 
 

Maak kennis met  Rots en Water! 

Op 13 maart en 1 april 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/
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Schoolzwemfestijn 
Vrijdag 8 maart 2019 

 

Geachte ouders/verzorgers,  

 

Dit jaar wordt er voor de 2e keer een Schoolzwemfestijn georganiseerd.  

Ook dit jaar worden er weer uitdagende zwemonderdelen georganiseerd voor jullie. 

Het evenement gaat plaatsvinden op vrijdag 8 maart 2019 (laatste vrijdag in de 

carnavalsvakantie) in het zwembad Kwekkelstijn in Rosmalen.  

Voor dit evenement zijn 100 plaatsen beschikbaar voor kinderen van de  

groepen 5 & 6 van alle basisscholen in ’s-Hertogenbosch/Rosmalen/Nuland/Vinkel 

met minimaal zwemdiploma B.  

 

We organiseren verschillende onderdelen, onder andere:  

 Synchroonzwemmen 

 Reddingszwemmen 

 Wedstrijdzwemmen 

 Waterpolo 

 

Only Friends 

Deze dag staat in het teken van het goede doel Only Friends. 

De aanmeldkosten zijn dit jaar € 1 per kind , deze gaan direct naar Only Friends. 

Het inschrijfgeld en dat van de sponsors moet op de dag zelf contant en gepast 

meegenomen worden. 

Het goede doel Only Friends maakt sporten mogelijk voor kinderen en jongeren met 

een lichamelijke, verstandelijke beperking of een chronische ziekte. Hierbij gaan ze 

altijd uit van de behoeften en de belevingswereld van deze groep jonge sporters. 

 

Hoe kan je je aanmelden? 

Aanmelden kan via www.detreffersrosmalen.nl zie bovenaan ‘Schoolzwemfestijn’. 

De aanmelding sluit op woensdag 27 februari 2019, als je je hebt aangemeld krijg je 

een bevestiging via de mail.  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi93qjPobPgAhULmbQKHWP1B5sQjRx6BAgBEAU&url=https://www.onlyfriendsutrecht.nl/&psig=AOvVaw2b309vUgp8f9nymdmlC5PA&ust=1549960129432758
http://www.detreffersrosmalen.nl/
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De dag zelf 

 Bij binnenkomst moet je jezelf aanmelden (vergeet je het €1 inschrijfgeld niet!) 

en je verzamelde sponsorgeld inleveren. Hier ontvang je na inschrijving nog 

informatie over. 

 De kinderen worden ingedeeld in groepen samen met hun schoolgenootjes. 

 Deze dag mag er in het zwembad niet gegeten worden.  

Er staan die dag, op diverse plekken, kannen met water waar de kinderen wat 

kunnen drinken.  

 Aan het eind van de dag krijgt ieder kind een oorkonde van deelname. 

 

Programma Schoolzwemfestijn 2019 

Vanaf 13.30 uur Aanmelden en omkleden 

14.00 uur  Start clinicrondes 

16.30 uur  Vrij zwemmen 

17.30 uur  Afsluiting met oorkondes 

 

We zouden het leuk vinden als er zoveel mogelijk kids komen bij deze leuke activiteit 

in de carnavalsvakantie, maar we doen het natuurlijk ook voor het goede doel Only 

Friends. 

 

 

Heeft u vragen? Dan kan u mailen naar: detrefferswedstrijd@gmail.com. 
 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Organisatie Schoolzwemfestijn, 

 

 

Lisa den Otter      Fontys Sporthogeschool 

Larry van Ommen      ’S-PORT 

Bettina van de Sande     Zwemvereniging de Treffers 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:detrefferswedstrijd@gmail.com
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Fysiotherapie Van Lith Healthness 

Vanaf maart 2019 starten we met van Lith Healthness op de woensdag en de vrijdag 

bij Kindcentrum Het IJzeren Kind met een kinderfysiotherapie vestiging van Van Lith 

Healthness. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van 

kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met 

problemen op het gebied van bewegingsvaardigheden 

Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, 

maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden 

ze bij sport en spel vaak buitengesloten. 

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun 
zintuigen en motoriek. De ontwikkeling kan soms vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. 
Dit kan een gevolg zijn van een aandoening of door een tekort aan motorische 
ervaring. Sommige kinderen hebben ook gewoon meer oefening nodig om een 
vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer 
vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen. 

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en met ouders en leerkrachten) 

om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school 

weer meespelen, voelen ze zich prettiger en kunnen beter meekomen met de gymles. 

Tevens kunnen ze bijvoorbeeld weer mee met de klas wat schijven betreft en hebben 

ze meer kans op succes bij sporten. 

Heeft u een hulpvraag over de motoriek van uw kind, neem gerust contact op, dan 

kijken we samen of kinderfysiotherapie zinvol is om uw kind verder te helpen. 

Wie komen er dan werken bij Het IJzeren Kind? Op woensdag is dat Susan 

Embregts en op vrijdag Anne van der Wolf. 

 

 

 
Susan Embregts 
In juli 1998 ben ik afgestudeerd als algemeen fysiotherapeut in Utrecht, waarna ik 
enkele jaren in Vught werkzaam ben geweest. In 2000 ben ik gestart met mijn opleiding 
kinderfysiotherapie te Breda, welke ik in 2005 met succes heb afgerond. In die periode 
ben ik gestart als kinderfysiotherapeut bij “Topfysiotherapie van Lith” te Rosmalen. 
Afgelopen jaren heb ik me verder gespecialiseerd binnen de kinderfysiotherapie als 
kinderbekkenfysiotherapeut. 
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Ik werk met kinderen van 0- 12/14 jaar, met verschillende problematieken. 
Voorkeurshoudingen, afgeplatte bolletjes, grof en fijn motorische problemen, maar 
ook individuele trainingen om kracht en conditie te verbeteren.  
Tevens behandel ik binnen de praktijk de kinderen met zindelijkheidsproblemen, 
zoals urine of ontlastingsverlies, obstipatie en bedplassen. Binnen ons team, maar 
ook daar buiten, werken we nauw samen met collega’s en andere disciplines om een 
kind op de meest optimale manier te kunnen behandelen/begeleiden. 
 
Anne van der Wolf 
Ik ben in 1996 afgestudeerd als fysiotherapeut en sinds 2017 volg ik de opleiding tot 

master Kinderfysiotherapie in Breda. Een leuk leerzame opleiding die ik graag wil 

combineren met de praktijk, dit doe ik vanaf augustus 2018 als kinderfysiotherapeut 

i.o. op de HUB in Rosmalen, waar ik op dit moment met veel plezier werk. Vanaf maart 

2019 ga ik dit combineren met  onze nieuwe locatie in Kind Centrum Het IJzeren Kind. 

Ik kijk er erg naar uit om ook hier een bijdrage te leveren aan het beweegplezier van 

de kinderen en de samenwerking met de ouders en leraren. 
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Schoolvoetbaltoernooi 

Beste ouders / verzorgers,  

Op 2e pinksterdag (10 juni) organiseert OJC ROSMALEN weer het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi voor de scholen uit de gemeente Rosmalen.   

Kinderen uit de groepen 5 t/m 8 kunnen hieraan meedoen. Inschrijven gebeurt in duo’s of 

individueel. De leerkrachten van KC Het IJzeren Kind stellen na de inschrijving de teams 

samen. 

Het toernooi zal in 4 categorieën worden gespeeld, te weten: 

- Jongens groep 7 en 8 op half veld (8 tegen 8)  

- Meiden groep 7 en 8  op half veld (8 tegen 8)  

- Jongens groep 5 en 6 op kwart veld (6 tegen 6). 

- Meiden groep 5 en 6 op kwart veld (6 tegen 6). 

Het is heel wenselijk dat u als ouder aanwezig bent op het toernooi, of dat u met andere 

ouders afspreekt om bij de kinderen aanwezig te zijn. Ervaringen de laatste jaren laten zien 

dat begeleiding nodig is. Het is ook erg leuk om uw kind in een andere setting te zien 

sporten! 

Inschrijven kan door onderstaande inschrijflijst: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWrkaSnstVRxso-QwtZ0o-

G6kgcgzKK8TCTaGC1PnitY-wg/viewform?usp=sf_link 

Bij inschrijving ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden. Inschrijven betekent dus 

meedoen (ongeacht de teamindeling). Als er een duo wordt opgegeven dan zullen deze 

leerlingen altijd bij elkaar worden ingedeeld. Plezierbeleving staat bij de teamindeling 

uiteraard voorop. Dit wil niet zeggen dat we niet zullen kijken naar talenten en prestatieteams 

maar dit is niet het belangrijkste criterium voor het maken van de teams. Wij vragen u ook 

om aan te geven of u (18+)wilt/kunt coachen . Elk team heeft uiteraard een coach nodig en 

met te weinig coaches kunnen we de kinderen helaas niet inschrijven.  

Bij vragen kunt u mailen naar r.vanschadewijk@s-hertogenbosch.nl  

Met sportieve groet,  

Het bovenbouwteam van KC Het IJzeren Kind 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWrkaSnstVRxso-QwtZ0o-G6kgcgzKK8TCTaGC1PnitY-wg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLWrkaSnstVRxso-QwtZ0o-G6kgcgzKK8TCTaGC1PnitY-wg/viewform?usp=sf_link
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Vrijdag 01 maart 

Carnavalsdisco 

 

 
 

 

 

 

m.m.v.  Discotheek El Loco 

Aanvang:15.00-17.00 uur 

Gratis Entree   

             Confetti toegestaan 

 

 

Lucas van Leijdenstraat 27 ▪ 5213 BB ‘s-Hertogenbosch ▪ Telefoon 073-6124768 

www.graafsewijknoord.nl 


