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Verkeersdagen Hintham 

Van 8 t/m 10 mei a.s. zal Hintham in het teken staan van de verkeersdagen. 

Tijdens deze dagen zal er ook op school aandacht besteed worden aan allerlei zaken die te maken 

hebben met het verkeer. Hieronder een overzicht van de activiteiten: 

 

Woensdag 08 mei: 

 Ingebruikname van het verkeersplein door en voor kleuters 

 Fietsreparatie/banden plakken groepen 5 

 Verkeerscontroles politie met groepen 8 

 

Donderdag 09 mei: 

 Busrit door de wijk met thema verkeer voor de groepen 1 t/m 4 

 Uitleg dode hoek aan de groepen 5 t/m 8 

 Fietsreparatie/banden plakken groepen 6 

 

Vrijdag 10 mei: 

 Opening verkeersplein door wethouder Ufuk Kâyha 

 Praktisch Verkeersexamen groepen 7 met wethouder Ufuk Kâhya 



Nieuwsbrief KC Het IJzeren Kind 
 

2 
 

 Afsluiting verkeersweek voor alle groepen 

 

Extra verkeerscontroles 

Naast de diverse activiteiten op school zal de politie in Hintham , dus ook in en om de school, extra 

controles uitvoeren m.b.t. te hard rijden, verkeerd parkeren ed. 

Op maandag 6 en dinsdag 7 mei blijft het nog bij een waarschuwing. Tijdens de verkeersdagen zullen 

er boetes uitgeschreven worden. 

 

Informatievoorziening 

Niet alleen in en om de school wordt er gecontroleerd maar in heel Hintham. Dit geldt o.a. ook voor de 

bezoekers van ons winkelcentrum. Informatie omtrent deze verkeersdagen wordt er ook gegeven via 

wijkblad De Hint, de lokale media en door verschillende flyers en banners die opgehangen worden in 

heel Hintham. 

 

Verkeersplein 

Op het zwarte veld achter school wordt een verkeersplein gerealiseerd met kruisingen en rotondes 

zodat onze kleinere kinderen spelenderwijs het hele jaar door actief met het verkeer bezig zijn. 

 

Zebrapad 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het realiseren van een Zebrapad bij het zwarte veld zodat de 

kinderen die achter de school wonen ook op een veilige manier naar huis kunnen lopen. 

 

Bezoek wethouder 

Op vrijdag 10 mei zal wethouder Ufuk Kâhya een bezoek brengen aan onze school om het 

verkeersplein te openen. Daarnaast zal hij meefietsen tijdens het praktisch verkeersexamen van de 

groepen 7 zodat ook hij kan ervaren hoe onveilig een aantal situaties in Hintham zijn met als doel om 

hier verbeteringen aan te brengen. 

 

Samenwerkingsverband 

De verkeersdagen worden mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met Wijkraad Hintham, 

Arriva, Fietswerkplaats Hintham, Farent, Politie Noord-Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch. De 

volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 

Voor meer vragen omtrent de verkeersdagen kunt u contact opnemen met Marcel van Houtum: 

m.van.houtum@live.nl 

 

Namens de verkeersgroep en alle medewerkers van KC Het IJzeren Kind wensen wij u een prettig 

vakantie. 
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De Grote Rekendag 

Op woensdag 3 april was de Grote Rekendag. De gehele dag stond in het teken van rekenactiviteiten 

met het thema ‘Verhoudingen’. Tijdens deze dag kwamen de kinderen in tal van situaties in aanraking 

met verhoudingen. In groep 1 en 2 zochten ze bijvoorbeeld uit hoeveel kindervoeten er op een 

olifantenpoot passen, in groep 3 en 4 dachten ze aan de hand van het denkbeeldige personage M na 

over lichaamsverhoudingen en over de afmetingen van meubilair in relatie tot lichaamslengte, in groep 

5 en 6 verkenden ze de wereld van de Grote RekenReus en in groep 7 en 8 gingen ze onder andere 

aan de slag met het vergroten van een kubus.  

De kinderen hebben met ontzettend veel plezier en een hoge betrokkenheid gewerkt op deze dag!  

 

 

 

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 

Schoolapp 

Vanaf vandaag is de nieuwe versie van onze app beschikbaar. Deze versie ziet er wat anders uit en is 

stabieler in de werking. U dient een aantal stappen te ondernemen om de nieuwe app te installeren.  

 

Stap 1: 

Verwijder de huidige app (IJzeren Kind) van uw telefoon  

Stap 2 ( lees de flyer in bijlage!):  

Download de app: 'Basisschool App'  

mailto:anita.dejonge@signumonderwijs.nl
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Stap 3 ( lees de flyer in bijlage!):  

Bij het openen van de app zoekt u de juiste school. Zoek op 'IJzeren Kind'. Na het kiezen van de juiste 

school zal de 'Basisschool App' voortaan veranderen in 'IJzeren Kind app'.  

Stap 4:  

U meldt zich aan bij de tegel 'Persoonlijke inbox'. De inloggegevens die u al eerder heeft gekregen 

blijven werken. Als u uw wachtwoord bent vergeten of niet meer terug kan vinden dan kunt u deze 

resetten. Klik dan op onderaan op 'RESET WACHTWOORD' en volg de stappen. Wanneer u bent 

ingelogd zal de app werken.   

 

Enkele wijzigingen:  

- Nieuwe lay-out  

- Direct via melding naar het (Klassenboek)bericht.  

- Stabiliteit verbetering.  

- Tot 5 foto's bij Klassenboek.  

 

Als u nog steeds problemen ervaart kunt u in eerste instantie bij de leerkracht terecht. De leerkracht 

kan u eventueel doorverwijzen naar mij.  

 

Let op! De huidige app zal nog 3 weken werken, daarna functioneert deze niet meer.  

 

Alvast bedankt voor de medewerking!  
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Bijlagen 
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Typecursus op school na schooltijd 

Na de zomervakantie starten we weer met een typecursus voor kinderen bij jullie op school, onder 

begeleiding van Type-Uniek. De lessen worden gegeven in kleine groepen (minimaal 8 en maximaal 

12 kinderen). 

 

De typecursus start op: 

Woensdag 4 september 2019 van 14.10 uur tot 15.10 uur  

Woensdag 4 september 2019 van 15.15 uur tot 16.15 uur 

 

De kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 leren gemiddeld in 10 klassikale lessen blind typen. 

Toetsenbordvaardigheid geeft je direct een voorsprong, zowel op school als op het internet. In het 

voortgezet onderwijs gaan de kinderen veel lange boekverslagen en scripties schrijven waarbij zij dus 

nog meer zullen profiteren van hun vingervlugheid. 

 

De totale typecursus kost €115,00 per cursist. De kinderen worden direct na schooltijd opgevangen 

met wat te drinken en een kleine versnapering.  

 

Via de website van www.type-uniek.nl onder het kopje “typecursussen” kunt u zich inschrijven. 

Plaatsing geschiedt via binnenkomst van aanmelding.  

 

Voor meer informatie, kijk op de site van www.type-uniek.nl of neem contact op met Angelique 

Vorstenbosch via info@type-uniek.nl Voor vragen ben ik telefonisch bereikbaar op 06-30789989. 

  

http://www.type-uniek.nl/
mailto:info@type-uniek.nl
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Wie vind het leuk om de groepen 3C en 4C te 

helpen met lenen in de  schoolBIEB 

In verband met het vertrek van een vrijwilliger 

zijn wij per direct op zoek naar een hulpouder, 

die  van 1 uur tot 2 uur 1x in de twee weken 

op vrijdag  zou willen helpen in de schoolBIEB  

De schoolBIEB werkt met een geautomatiseerd systeem. Om te kunnen helpen is het fijn als u 

enigszins handig bent met een computer. 

Wat bieden we? Een gezellig schoolBIEBteam, een aantrekkelijke schoolBIEB en een gratis pas van 

BABEL (bibliotheek) 

Bent u geïnteresseerd of wilt  u meer informatie, dan kunt u zich wenden tot de leesconsulent: 

c.schrijver@bibliotheekdenbosch.nl (Christel Schrijver), tel: 06-14800386. 

 Uiteraard kunt u zicht ook wenden tot de directie van de school. 

 

  

mailto:c.schrijver@bibliotheekdenbosch.nl
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