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Volgt u ons al?
Regelmatig plaatsen we berichten op onze facebookpagina In het Hart van het Hout
https://www.facebook.com/InhetHartvanhetHout

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Getal & Ruimte
Dit onderwijsjaar is ons kindcentrum gestart met een nieuwe
rekenmethode.
Wij zijn erg blij met de methode en horen dat kinderen er ook
enthousiast over vertellen.
Mila uit kerngroep 6: ‘Ik vind het een goede methode. Alles is
duidelijk en het is fijn om in papieren boeken te werken’.
Veerle uit kerngroep 7: ‘Ik vind het een fijne methode. Er is goede
uitleg, de opdrachten zijn makkelijk te begrijpen en het is fijn om op
papier te werken’.
Julian uit kerngroep 8: ‘Het is een fijne rekenmethode, alles is erg
overzichtelijk’.
Hieronder informeren wij u graag iets meer over Getal & Ruimte Junior.
De kinderen werken vanuit de boeken van Getal & Ruimte junior eventueel oefenen ze ook via
de digitale software: aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap zijn de basis. Omdat dit de
voorwaarden zijn voor effectief rekenonderwijs. Zowel op papier als digitaal werken de
kinderen aan één onderwerp per week met vaste rekenstrategieën (manieren om dingen uit
te rekenen). Er is iedere dag instructie en de kinderen gaan in kleine stapjes van oefenen
(met ‘kale’ sommen) naar toepassen in context (de zogenaamde ‘verhaaltjessommen’).
Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag instructie op niveau.
Zelfvertrouwen: duidelijke, altijd werkende rekenstrategieën.
Eigenaarschap: uitleg(animaties), test jezelf (om het instapniveau te bepalen) en feedback
op maat.
Op de website getalenruimtejunior.nl leest u meer over de methode. U kunt natuurlijk ook
altijd terecht bij de mentor.
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Vuistregels
In eerdere Nieuwbrieven hebben we u geïnformeerd over de vuistregels.
De vuistregels sluiten aan bij de 3 O’s: Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen.
De vuistregels behorende bij Ontmoeten en Ontdekken zijn geïntroduceerd aan de kinderen.
Deze weken staan de laatste vuistregels centraal.
Zij sluiten aan bij de kernwaarde ‘Ontwikkelen’:

5. We leren van en met elkaar
•

Samenwerken mag

•

We helpen elkaar

•

Iedereen heeft een eigen talent en daar leren we van.

6. Wij leren op onze eigen manier
•

Wij mogen een eigen werkplek kiezen.

•

We mogen eigen keuzes maken.

•

We zijn eigenaar van ons eigen leerproces.

•

We mogen aangeven wat we nodig hebben.

De vuistregels hangen zichtbaar in iedere groep. Wij zorgen er samen voor dat de vuistregels
nageleefd worden.
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Nieuws uit groep D4/5
In de klas zijn we bezig met Blink Aardse Extremen. We hebben vandaag 14-11 de Mars-proef
gedaan. We zaten in groepjes van 3 a 4 kinderen samen met groep 6. Met deze proef hebben
we een aardbeving nagedaan. We hebben een Snickers en een Mars gekregen, dit zijn de
aardplaten die tegen elkaar moeten botsen. De Mars ging over de Snickers heen. Dit komt
omdat de Mars (caramel) zachter is dan de Snickers (pinda’s). Het leukste was dat we alles
op mochten eten.
Elisabeth, Michelle, Bram groep 4-5
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In het kader van de Week van de Mediawijsheid (04 t/m 11 november) hebben de kinderen
van kernplein 4 meegedaan aan MediaMasters.
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van (digitale)
media, speciaal voor de bovenbouw. Door het spelen van de game bouwen leerlingen
basiskennis op over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, online pesten,
cybercriminaliteit en gamen?
We hebben het bijvoorbeeld gehad over Kunstmatige intelligentie (KI) of artificiële
intelligentie (AI). Kinderen kregen een muziekstuk te horen en moesten ontdekken welk
muziekstuk door AI is gemaakt en welk muziekstuk door een muzikant is ingespeeld. Of welk
schilderij of foto is door AI gemaakt op basis van steekwoorden. Het blijkt heel lastig te zijn om
het verschil te zien. In een van de eerste missies ging het over wachtwoorden en we keken
daar naar een heel leuk filmpje van Victor Mids waarin hij redelijk simpel wachtwoorden van
mensen kan raden. De moeite waard om te bekijken. Hoe sterk is jouw wachtwoord?
https://www.youtube.com/watch?v=QCDcd_jeTeg
Onderstaande puzzel hoorde bij een missie waarbij reclame centraal stond. Hiermee hebben
we kunnen ontdekken hoe sterk een bepaald merk in ons geheugen zit en daarmee bereikt
de fabrikant wat hij of zij wil. Naamsbekendheid en dus meer verkoop van zijn of haar
product.
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Wijkagent in de klas
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Hoera voor de jarigen!
15 november
16 november
19 november
20 november

Maceo Jacobs, groep S5
Jace van Hoof, groep D8
Ties Boumans, groep S4
Dave van Poppel, groep S7

Agenda
16 november

KCR vergadering

5 december

Sinterklaasviering

6 december

Studiedag, alle kinderen zijn vrij
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Extern
In deze rubriek plaatsen wij teksten die ons toegestuurd zijn, met het verzoek deze op te
nemen in de nieuwsbrief. Wij dragen geen verantwoording voor eventuele fouten die hierin
staan.

The Cave is weer OPEN!!
Zit jij op één van de basisscholen in Mierlo-Hout?
En ben je tussen de 8 en 13 jaar?
Dan ben je op de woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.30u
van harte welkom in

The Cave.

The Cave is een jongerenruimte in Wijkhuis de Geseldonk, die al bestaat sinds januari 2017!
Je kan hier, tijdens de schoolweken, gebruik komen maken van het poolbiljart, het airhockeyen/of tafelvoetbalspel, het dartbord, de PlayStation en al onze teken-, kleur- en
knutselmaterialen, uit de kast, die ook nog vol met spellen staat! Als je zelf nog leuke ideeën
hebt, zijn die net zo welkom als jij!
De entree is altijd gratis, je hoeft je alleen maar even aan te (laten) melden via:
thecave@wijkraadmierlo-hout.nl.
In The Cave mag je geen meegebrachte drink- of etenswaren nuttigen.
Als je wilt, kun je voor € 2,50 of € 5,00 een consumptie-strippenkaart kopen voor drinken, chips
en snoep, maar dat is geen verplichting!
Kom je snel met je vriendjes / vriendinnetjes een keer kijken in The Cave?? Bijvoorbeeld op
woensdag 23 november, dan gaan we overheerlijke pepernoten bakken.
Doe jij ook mee? Meld je dan even van tevoren aan op: thecave@wijkraadmierlohout.nl.
Voor de volwassenen die dit lezen: The Cave is nog op zoek naar vrijwilligers!
Ook uw aanmelding zien we graag verschijnen op thecave@wijkraadmierlo-hout.nl.
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Welkom
Sinterklaas!
TIPS VOOR OUDERS
MET JONGE KINDEREN
Scan de QR-code
om de tips te bekijken

Een dag
ergens in
November
2022

Kindervakantieweek
Mierlo-hout 2023
Laatste nieuws- en bulletinupdates

Voorzitter

Kindervakantieweek
2023
Ook in 2023 gaan we een kindervakantieweek
organiseren, daar zijn we allemaal al druk mee
bezig. Alleen, wat gaat het thema worden? We
hebben aan Jimbo de vraag gesteld “Jimbo, jij
hebt ieder jaar zoveel iedeeën tijdens de
kindervakantieweek om volgend jaar te willen
doen, jij mag nu kiezen, wat wordt het thema?”
Dus dat moeten we nog even afwachten, niets is
te gek hebben we erbij gezegd. Na enkele dagen
hebben we wel al een tipje van de sluier
gekregen over wat er zich gaat afspelen. Ook
voor ons blijft het dus afwachten en is het nog
even spannend.
De afgelopen maanden hebben jullie vast onze
Noodkreet voorbij zien komen op Facebook.
Er hebben zich nu 2 personen gemeld die de
ernst van de situatie inzien en willen dat er in
Mierlo-hout een Kindervakantieweek blijft
bestaan. Maar 2 personen is niet genoeg, er zijn
zowel in de voorbereidende maanden als
gedurende de week zelf meer mensen nodig,
zoals voor het materiaalteam en de
leeftijdsgroepen te ondersteunen.
Maar eerst volgen nu de inschrijvingen van de
kinderen en leiding. En daar hebben we ook
iets nieuws in bedacht. Namelijk dat je ook als
groep kunt inschrijven, uiteraard wel aan enkele
regeltjes gehouden. Deze regeltjes zijn dan ook
te vinden op onze website.

Inschrijfdatums Kindervakantieweek Mierlo-hout 2023

Inschijving Kindervakantieweek
Hoe, Wat en Wanneer

Op woensdag 01 februari en maandag 06
februari heeft u de mogelijkheid om uw kinderen
in te schrijven voor de kindervakantieweek
Mierlo-hout 2023.
Deze vinden plaats in de Koning, Mierloseweg
301, 5706 AK, Helmond.
Beide dagen van 18:30 – 20:00 uur.

Banner inschrijving KVW Marly van Duijnhoven

Of er een derde inschrijving komt ligt geheel
aan het aantal volwassen leiding die zich
hebben opgegeven.

De inshrijfformulieren en overige info zijn te
downloaden op de website van Werkgroep
Informeer bij vriendjes en vriendinnetjes of zij
Jeugd.
ook meedoen voordat je hun als wens t.b.v.
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl/informatie
Alle inschrijfformulieren zijn digitaal in te vullen. groepsindeling opgeeft
Op deze dagen kunt u zich ook inschrijven als
leiding, M.A.S.-stagiaire of Jeugdvrijwilliger.

Onze voorkeur voor betalen: PINNEN

Lees ook de infobrief en het reglement
Kindervakantieweek Mierlo-hout goed door.
50 jaar herinneringen kindervakantieweek Mierlo-hout

KVW met VOG
Voor iedere persoon van 18 jaar en ouder
wordt door Werkgroep Jeugd een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
aangevraagd. Deze aanvraag zal iedereen
gratis aangeboden worden. Zonder geldig
VOG mag een vrijwilliger vanaf 01-01-’23
niet bij ons aan de slag.

Vanuit de Onder- en
Bovenbouw
Een tipje van de sluier heeft Jimbo ons
gegeven over Kindervakantieweek 2023.
We kregen onderstaande tips;
‘Wij zouden de ballen niet helemaal achter
in de kast opbergen’, ‘Alle eieren verzamelen’,
‘Gefeliciteerd W.A. van Buren’.

Kijk hiervoor ook op onze site;
werkgroepjeugdmierlohout.nl/preventie/

De Informatieavond t.b.v.
Leiding, M.A.S.-Stagiaires
De informatieavond voor alle leiding,
M.A.S.-staigiaires en Jeugdvrijwillligers vindt
plaats op dinsdag 13 juni 2023 in de Koning,
Mierloseweg 301, 5706 AK, Helmond.
A-&B- groepen van 18:30-19:30.
C-&D- groepen van 20:15-21:30.
Zie voorafgaand aan deze infoavond de lijst
op onze site in welke groep jij bent
ingedeeld.

Maar vooral veel lol, plezier en gezelligheid.

Pagina 1
Werkgroep Jeugd Mierlo-hout is onderdeel van Stichting Samenlevingsopbouw Mierlo-hout (SOM)

