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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  
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 11 22 november 2022 

Verkeerssituatie Slegersstraat 

Graag willen we aandacht vragen voor de verkeerssituatie in de Slegersstraat voor en na 
onderwijstijd. We merken dat er soms erg hard door de straat gereden wordt en dat er auto’s 
geparkeerd staan op de stoep tijdens het halen en brengen van kinderen. Hierdoor is het 
lastig voor de fietsers (en dit zijn soms ook jonge kinderen die net kunnen fietsen) om veilig 
ons kindcentrum te bereiken. We willen iedereen vragen zoveel mogelijk op de fiets of te voet 
te komen. Zo zorgen we samen voor een veilige verkeerssituatie. 

 

Verslag KCR bijeenkomst 

Op 16 november kwam de Kind Centrum Raad bij elkaar voor haar 2e reguliere overleg. We 
hebben een aantal punten gezamenlijk met de directie besproken. Zo hebben we het beleid 
betreft roken op en rond school besproken, het zelfde geldt voor honden op en rond het 
schoolplein. De ouders kregen nog verdere uitleg over de “conflictkrater”. Het bleek dat niet 
iedere ouder de uitleg in de nieuwbrief goed kon volgen. Het kindcentrum gaat kijken of ze 
aan de hand van een praktisch voorbeeld meer duidelijkheid kunnen geven in een volgende 
nieuwsbrief. 

Voor de ouderbezetting namens ouders met hun kind bij de Kinderopvang of BSO, hebben wij 
een uitbreiding. Pepie Smits neemt sinds deze KCR deel als ouder. Samen met Jan Kruize 
vormen zij de Kinderopvang Ouder Commissie welke onderdeel is van onze KCR. 

In de KCR zit je, als ouder, voor een termijn van 3 jaar. Na 3 jaar kunnen nieuwe ouders zich 
melden voor lidmaatschap van de KCR. Ook kunnen de vertrekkende leden aangeven dat ze 
door willen gaan. Aan het eind van dit schooljaar zitten Meggy, Mark en ik alweer 3 jaar in de 
KCR. Wat betekent dat er 3 plaatsen beschikbaar komen in de KCR. Ik zal zelf niet voor een 
volgende 3 jaar gaan. Mijn jongste kind zit in groep 8 dus vanaf volgend schooljaar heb ik 
geen kinderen meer op het kindcentrum. Voor de vacatures in de KCR zullen we een aparte 
brief sturen. 

Met vriendelijke groet, 

Henk-Pieter Felten 
Voorzitter Kind Centrum Raad  
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Groep D6 naar de Cacaofabriek 

We gingen in de klas hesjes aan doen toen gingen we met de fiets naar de cacaofabriek. Het 
fietsen ging heel goed! We gingen als eerste naar schilderijen en een afbeelding van een 
mug die kapot is geslagen bekijken maar de foto is helemaal ingezoomd, daarna gingen we 
naar een rommel plekje kijken en er stond een vuilnisbak die zelf gemaakt was. We keken als 
laatste een plat huisje en dat huisje was tegen de muur aan gebouwd  Daarna liepen we 
naar beneden en toen kregen we een tasje en daar zat een voorwerp in en bij iemand zat er 
een bierdopje in en daarvan moest je een woordweb maken van zes woorden. Aan het einde 
van de workshop moesten we op de achterkant van het papiertje een woord van het 
woordweb opschrijven en toen gingen we in een tijdschrift kijken wat er bij dat woord paste 
en toen gingen we weer naar huis en dat was het uitje van de cacaofabriek. 

Groetjes Andy en Kiki uit groep D6 
 
 

Hoera voor de jarigen!  
 
22 november  Ize Saris, groep D3 
23 november  Elena Hessing, groep D4/5 

Nenah Pennings, groep D7 
25 november  Lins Bennenbroek, groep S6 

Finn Gruijters, groep S4 
Rhys Pierce, groep S3 
Bram Wagenmakers, groep S1/2a 

26 november  Rital Al Semr, groep S1/2b 
 

 
 
 
 

Agenda 
 
5 december Sinterklaasviering 
6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 


