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Welkom allemaal!
Na zes weken zomervakantie, is het fijn om het schooljaar weer te beginnen. Om met elkaar
ervaringen te delen, om samen te kletsen over de vrolijke, leuke, spannende en wellicht ook moeilijke
vakantiemomenten. Wij zijn blij om iedereen weer te zien. De vertrouwde gezichten, maar ook de
nieuwe kinderen, ouders en collega's. Wij heten iedereen van harte welkom en gaan er met z’n allen
een super fijn schooljaar van maken!

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Gouden weken
In de eerste weken van een nieuw schooljaar vinden we het heel belangrijk om te vieren dat we
samen een groep zijn, en samen kindcentrum zijn. Er is veel aandacht voor wat we van elkaar
verwachten en komen er allerlei activiteiten aan bod waarbij het samen een groep vormen centraal
staat. Uitgangspunt hierbij zijn de Gouden Weken, want een groep ben je niet zomaar, daar moet je
hard voor werken. Kinderen, leerkrachten en andere professionals en ouders, maken er samen een
gelukkig schooljaar van. De basis daarvan wordt in de Gouden Weken gelegd. Meer weten?
Bekijk dan het filmpje over de Gouden Weken via onderstaande link: https://www.leraar24.nl/70125/degouden-weken-voor-een-goed-begin-van-het-schooljaar

Nieuwe gezichten
Voor de vakantie hebben we u geïnformeerd over de wisseling van locatieleiders. Marlon van Asten Klaasen is vanaf dit schooljaar locatieleider op locatie Dolfijnlaan en Judith Geubbels op locatie
Slegersstraat. Samen met Petra van den Bosch (directeur) en Karlijn de Bie (teamleider opvang)
vormen zij het MT van In het Hart van het Hout. Dominique Voesten en Mieke van Nunen gaan zijn
naast hun groepstaken als pedagogisch coaches betrokken bij specifieke zorg aan kinderen waarop
dat betrekking heeft.
Marlon en Judith hebben zich gisteren per mail aan u voorgesteld. Ze hopen u binnen de
omstandigheden m.b.t. Corona snel te ontmoeten. Mocht u vragen hebben of graag kennis maken
neem gerust contact met hen op:
Judith (maandag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag)
j.geubbels@inhethartvanhethout.nl
Marlon (maandag, woensdagochtend, donderdag en
vrijdagochtend) m.klaasen@inhethartvanhethout.nl
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Kalender 2020-2021
Alle oudste kinderen van een gezin krijgen deze week een kalender mee naar huis. Mocht u graag een
extra kalender willen ontvangen, geef dit dan aan bij de groepsleerkracht.

Kindcentrum APP
We hebben van veel ouders vernomen dat ze de kindcentrumapp al geïnstalleerd hebben en dat is
fijn! Mocht het niet lukken om de app te installeren of mocht u nog vragen hebben over de app dan
kunt u contact opnemen met Christel van Houwelingen c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl

Kindcentrumgids
In de Kindcentrumgids is belangrijke informatie opgenomen over het reilen en zeilen in het
kindcentrum. De gids 2020 - 2021 staat in concept-versie in de App en op onze website
www.inhethartvanhethout.nl. Na instemming van de KCR aan de gids zullen we hem als bijlage bij de
eerst volgende nieuwsbrief toevoegen.

Nieuws van de Kindcentrumraad (KCR)
Beste ouders,
Als nieuwe KCR-leden willen wij ons graag even voorstellen. Komend schooljaar zullen wij, Henk-Pieter,
Toine, Mark en Meggy, ons namens de ouders en verzorgers beleidsmatig inzetten voor het belang
van de kinderen binnen IKC In Het Hart Van Het Hout.
Met de verandering naar het Kindcentrum heeft de voormalige MR (Medezeggenschapsraad) een
andere naam gekregen, namelijk KCR (KindCentrumRaad). Het doel van de KCR blijft hetzelfde,
namelijk het beleid toetsen met in het achterhoofd de belangen van de kinderen en hun
ouders/verzorgers. De samenstelling is echter wel veranderd. Dit houdt in dat de KCR uit 5 delen
bestaat, namelijk afgevaardigden van het docententeam, de professionals van de kinderopvang,
ouders van de basisschool, ouders van de kinderopvang en het MT (Management team).

Locatie Dolfijnlaan is vertegenwoordigd door Mark Hammecher, vader van Evi (gr 4) en Puck (gr 1).
Vanuit locatie Slegersstraat nemen deel Henk-Pieter Felten, vader van Stan (gr 8) en Rens (gr 6/7), die
de voorzittersrol op zich neemt; Toine Hüsken, vader van Tobias (gr 7/8), Fabian (gr 6) en Daniël (gr 4)
als secretaris; en Meggy Saris, moeder van Evi (gr 7/8), Dez (gr 6), Ize (gr 2).
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Daarnaast is er nog steeds een vacature voor de oudergeleding van de kinderopvang.
Naast ouders zijn vanuit de personeelsgeleding Sandra van Deursen (leerkracht en schoolopleider),
Simone de Groot (leerkracht) Marjolein Pennelli (pedagogisch medewerker) en Lisa Spetgens
(pedagogisch medewerker) vertegenwoordigd. Ook hier staat nog één vacature open.
Ons belangrijkste speerpunt voor aankomend schooljaar is communicatie. Dit houdt onder andere in
dat wij u na de KCR-vergaderingen via de nieuwsbrief op de hoogte brengen.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben voor ons of voor de KCR dan kunt u ons altijd aanspreken
op het schoolplein of mailen naar KCR@inhethartvanhethout.nl.
Oudergeleding KCR:

Mark

Henk-Pieter

Toine

AGENDA
Ma. 24 augustus

Begin schooljaar

Di. 1 september

Info avond kernplein 4 (nadere info volgt)

Do. 3 september

Info avond kernplein 3 (nadere info volgt)

Ma. 7 september

Info avond kernplein 2 (nadere info volgt)

Di. 8 september

Activiteitencommissie vergadert

Meggy
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24 augustus:

Viënna Keunen - groep D1/2
Evi Meeuwsen - groep D1/2
Britt van der Putten - groep S8

25 augustus
26 augustus

Saar Govaarts – groep S5
Jayden Bordat - groep S6/7
Luna Deelen - groep S3
Tigo van der Vorst - groep S6/7

27 augustus
28 augustus

Jeske Liebrecht – groep D4
Naomi Klumpers – groep S1/2A

29 augustus

Wouter Savenije - groep S7/8
Jill Verberne - groep D6

30 augustus

Nienke Grassens - groep D5
Adam Karpinski - groep S7/8
Rose Kassenaar - groep S1/2b

Nieuws van locatie Dolfijnlaan
Verbouwing
In de vakantie heeft er een kleine verbouwing plaatsgevonden. Het lokaal van kerngroep 8 is groter
gemaakt zodat er veel extra werkruimte is voor kinderen. Komende week wordt de vloer nog netjes
afgewerkt en dan is het klaar. Het is prachtig geworden!
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Nieuwe overblijfkracht(en) gezocht locatie Dolfijnlaan
Voor de maandag en dinsdag wordt nog hulp gevraagd bij het overblijven. Mocht u of iemand die u
kent belangstelling hebben laat het dan gerust weten aan Marlon
(m.klaasen@inhethartvanhethout.nl)

Nieuws van locatie Slegersstraat
52 weken per jaar geopend!
Op locatie Slegersstraat zijn de peutergroepen en BSO gehuisvest. Vanuit onze integrale
samenwerking werken onderwijs en opvang vanuit één visie en dezelfde uitgangspunten aan de
ontwikkeling van kinderen. In de vakantieperiode hebben veel kinderen gebruik gemaakt van het
opvangarrangement. Het was een gezellige bedoeling!

Overig Nieuws
Zwemvangnetregeling, subsidie
Graag attenderen we u op de volgende mogelijkheid;
Heeft uw kind nog geen zwemdiploma A en is hij of zij leerling uit groep 6, 7 of 8? Dan kunt u subsidie
aanvragen bij de gemeente. Uw kind gaat daarna zwemles volgen bij zwembad De Wissen. Meer
informatie is te vinden op de website van de gemeente:
https://www.helmond.nl/1/producten/Zwemvangnetregeling,-subsidie

