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Mad science 
De kinderen gaan tijdens de Mad Science aan de slag met talloze experimenten, activiteiten 
en demonstraties. De lessen liggen dicht bij de belevingswereld van de kinderen en 
stimuleren een onderzoekende leerhouding.  We begeven 
ons in de wereld van de Wetenschap. 

Van aanrecht naar politieonderzoek, van elektrische 
apparaten naar wolkenkrabbers, van beveiliging naar 
vliegtuigen. We nemen de wetenschappers in spe mee 
op reis in een wereld vol met wetenschap. 

Vlieg samen met de Mad Scientist door de basisregels 
van luchtvaart en aerodynamica! Leer en observeer hoe 
verschillende modellen van papieren zweefvliegtuigen 
gebouwd worden om ten slotte je eigen aerodynamische vliegtuig te laten zweven. 

Hé speurneus, ga aan de slag als een echte detective! Leer supergoed observeren tijdens 
een zintuigentest en ontdek hoe je handschriften en vingerafdrukken kunt herkennen. Weet jij 
in welke grondsoort een voetafdruk het best te zien is? Na de absorptietest ben jij de expert!  
Scheikunde in de keuken? Het kan echt! Tijdens deze les creëer je chemische veranderingen 
met alledaagse ingrediënten, zoals vetten, suikers en koolhydraten. Spullen die je gewoon 
thuis in je keukenkastje vindt. Als de Mad Science les is afgelopen kun je dus thuis gewoon 
verder experimenteren! 

Stap in de schoenen van architecten en bruggenbouwers. Tijdens deze les test je 
verschillende structuren en leer je hoe je een sterke structuur kunt bouwen met driehoeken en 
bogen. 

Tijd voor spanning! Ontdek hoe elektriciteit werkt en laat vervolgens lampjes branden en 
zoemers buzzen in je zelfgemaakte stroomkring! We maken ook een uitstapje naar statische 
elektriciteit. Je leert wat protonen en elektronen zijn en hoe zij samenkomen in een plasma-
bol!  

Tijd voor veiligheid in deze spannende Mad Science les. Leer hoe je jouw waardevolle spullen 
kunt beveiligen tegen diefstal. Je gaat aan de slag met sloten en sleutels, geluidsmeters en 
te gekke lasersystemen! Tijdens deze les ontwerp je ook zelf een alarmsysteem dat een 
waardevolle schat moet beveiligen. 

Kinderen krijgen op deze manier een positieve kijk op wetenschap & techniek en beseffen 
beter hoe het de wereld om hen heen beïnvloedt. Observeren, analyseren en conclusies 
trekken zijn immers belangrijke vaardigheden, voor nu en later. Na iedere les krijgen de 
kinderen informatie mee naar huis om thuis verder te leren en experimenteren. 
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De activiteiten vinden plaats op locatie Dolfijnlaan: 
Dinsdag 10-1-2023 
Dinsdag 17-1-2023 
Dinsdag 24-1-2023 
Dinsdag 31-1-2023 
 
Starttijd: 15:00 (lessen duren 60 minuten) 
Inschrijven kan via inschrijven.mad-science.nl 
Deelname bedraagt € 59,50 per kind 

 

Orthopedagoog 
Mijn naam is Rachel en sinds dit schooljaar ben ik één dag in de week als 
orthopedagoog verbonden aan Kindcentrum In het Hart van het Hout. 
Daarnaast ben ik nog werkzaam als orthopedagoog op andere scholen 
binnen ons bestuur. Wanneer kinderen vastlopen in de klas (op welk gebied 
dan ook), kijk ik graag mee met de mentoren hoe we hier samen passende 
begeleiding kunnen bieden. Ook ben ik in de groepen te vinden voor 

observaties of werk ik met kinderen individueel. Op woensdagen of donderdagen kun je mij 
tegenkomen op ons kindcentrum. Mijn deur staat altijd open, dus voor eventuele vragen kun 
je mij altijd aanspreken! 

 

Afscheid Jill Slegers 
Per 1 januari 2023 ga ik Korein verlaten. In juni 2022 ben ik gestart bij Korein In het Hart van het 
Hout en Korein Driessen. Samen met het fijne team heb ik in de afgelopen 6 maanden veel 
mooie slagen gemaakt. Nu deed zich de kans voor om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij 
twee Montessori locaties in Weert en Roermond. Erg fijn omdat dit voor mij een terugkeer 
betekent richting montessori onderwijs, wat ik erg miste. Vanaf januari wordt ik opgevolgd 
door Eva Verrijt, die zich binnenkort aan jullie zal voorstellen. 
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het vertrouwen en alle mooie gesprekken en momenten. Ik 
had ze niet willen missen. Hopelijk zie ik jullie nog eens. 

Hartelijke groet, 

Jill Slegers 

 

 

https://mad-science-aanmeldingen.firebaseapp.com/brabant
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Bezoek aan de Cacaofabriek 
 
We waren gearriveerd in de Cacaofabriek. Er waren super aardige mensen. Er was een soort 
bioscoop daar. We kregen een kaartje met een rode en een groene kant. Rood betekende 
nee en groen betekende ja. Daarna kregen we uitleg over wat we gingen doen. Er waren 7 
korte films die we gingen bekijken en tussendoor kregen we steeds vragen over de film. 
 
Mijn ervaring was dat het goed geregeld was en het waren leuke films. Er was een goede 
interactie al konden ze wel wat minder verklappen. Het goede antwoord werd eigenlijk al 
steeds gezegd. We zouden het wel aanraden. 
 
Groep D7 
 
Chayenna en Manouk 
 
 

Verkiezingen Kindcentrumraad (KCR) 
Wil jij meebeslissen over ons Kindcentrum? 
Dan is de Kindcentrumraad (KCR) op zoek naar jou! 

Waarom een Kindcentrumraad?  
Iedere school hoort een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Sterker nog, dat is 
vanuit de Nederlandse wet zo verplicht gesteld. Een MR vertegenwoordigt de achterban 
(ouders & professionals) en heeft het recht om mee te denken, te adviseren en soms zelfs 
in te stemmen met bepaalde zaken. Daarnaast dient ieder kinderdagverblijf een 
Oudercommissie (OC) te hebben, waarin ouders inspraak hebben in het beleid van het 
dagverblijf. Deze MR en OC komen samen in een Kindcentrumraad (KCR).  

Het MR deel bestaat uit: 

- 3 leden door en uit het onderwijs personeel gekozen 
- 3 leden door en uit ouders gekozen 

Het OC deel bestaand uit: 

- 2 leden door en uit ouders gekozen 
- 0 tot 2 leden door en uit het kinderopvang personeel gekozen 

Op die manier kunnen ouders en professionals dus invloed uitoefenen op wat er op ons 
Kindcentrum reilt en zeilt!  

 

Wat doet de Kindcentrumraad?  
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De Kindcentrumraad heeft op sommige onderwerpen instemmingsrecht, dat wil zeggen dat 
we ja of nee kunnen zeggen tegen bepaalde besluiten (bijvoorbeeld over het schoolplan, 
schoolgids, schoolreglement, fusieplannen en hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage). Op 
andere onderwerpen heeft de Kindcentrumraad adviesrecht (bijvoorbeeld de 
vakantieplanning, toekomstplannen voor Kindcentrum, sluiting, aanstellingsbeleid en 
ontslagbeleid van personeel). Ook mag de Kindcentrumraad ongevraagd voorstellen doen 
en adviezen geven aan de directie.  

 

Verkiezingen voor een nieuwe Kindcentrumraad!  
Ieder lid van de Kindcentrum raad wordt voor maximaal 3 jaar verkozen in de raad. Na 3 
jaar kan een aftredend lid zich weer verkiesbaar stellen en mogen nieuwe potentiële leden 
zich melden. Volgend schooljaar, 2023-2024, hebben de 3 ouderleden van het MR deel er 3 
jaar op zitten. Wat betekend dat er 3 plekken beschikbaar komen in de MR.  

- Heb jij volgend schooljaar een kind in één van de schoolgroepen van In Het Hart van 
het Hout zitten. 

- Heb jij tijd om 8 keer per jaar een KCR vergadering bij te wonen? 
- Wil je ook buiten de vergaderingen enkele uurtjes per maand besteden aan de 

Kindcentrumraad? (bijvoorbeeld voor het voorbereiden van een vergadering of het 
lezen van stukken)  

- Meld je dan nu aan!  

 De procedure  
- Stuur je interesse in een mail met je naam, adres en contactgegevens naar: 

KCR@Inhethartvanhethout.nl onder vermelding van “kandidaatstelling KCR”.  
- Kandidaatstelling dient voor Vrijdag 17 februari 2023 binnen te zijn  
- Indien er meer kandidaatstellingen dan plekken zijn, dan worden verkiezingen in  

gestart  

- Kandidaten dienen in dat geval “campagne” te voeren waarna gestemd zal 
worden 

- indien er minder kandidaatstellingen dan plekken zijn krijgen de kandidaten direct 
een plek in KCR toegewezen  

Heeft u verdere vragen? Ook die kunt u richten aan KCR@Inhethartvanhethout.nl .  

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.  
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Hoera voor de jarigen!  

 
28 november  Pim Aussems, groep S8 
29 november  Emma Manders, groep D1/2 

Leila Plecnev, groep S1/2a 
30 november  Milana Vincent, groep D3 
 
 
 
 

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

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. 
 
 
 
Kerstvakantie 2022-2023 met Jibb+ 
Binnenkort is het weer kerstvakantie en dat betekent tijd voor leuke, sportieve activiteiten! 
Vind je het leuk om lekker te bewegen? Ga dan mee schaatsen in Gemert, jachtseizoen spelen 
en/of Poolen bij Snookertown? Commit gaat met jullie free runnen, Avanti gaat turnen en 
Difesa gaat jullie Taekwondo leren. Wij bieden de activiteiten aan voor kinderen uit groep 1 t/m 
8 van het (speciaal) basisonderwijs.  
 
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan! 
VOL=VOL. Aanmelden kan vanaf maandag 5 december (09.00 uur) t/m woensdag 21 december 
2021.  
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere activiteiten. 
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting 
Leergeld (www.leergeld.nl/helmond). 
 

http://www.jibbplus.nl/
http://www.leergeld.nl/helmond


CONTACT
0492 347 071 | info@jibbplus.nl | www.jibbplus.nl

Kerstvakantie 2022-2023

Voor wie?

Groep 1 t/m 8

en speciaal

onderwijs

Kosten€2,50 per activiteit
(m.u.v. We-Jump,

Zwemspektakel enPoolen)

Schrijf je in!
www.jibbplus.nl

 
Inschrijven kan van
5 t/m 21 december

Doe mee!

Kijk op de
website voor de

activiteiten,
tijden en locaties.



CONTACT

Ga naar

www.jibbplus.nl

en schrijf je in!

28, 29 en 30 december
Zaalvoetbaltoernooi

Maandag 2 januari
Nieuwjaarsspelen
Jachtseizoen

Dinsdag 3 januari
Zwemspektakel
Freerun
Mega Dino Gym

Zwemdiploma A verplicht

Dinsdag 27 december
Disney
Freerun
De Vloer Is Lava XXL

Donderdag 5 januari
Fietsvaardigheid

Woensdag 4 januari
We-Jump
Turnen
Pokémon
Poolen bij Snookertown

Vrijdag 6 januari
We-Jump
Peuterles Nijntje
Taekwondo

Scan mij!

Word jij onze nieuwe
Junior Jibb+'er?

Activiteitenoverzicht
Kerstvakantie 2022-2023 

Doe mee!

0492 347 071 | info@jibbplus.nl | www.jibbplus.nl

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep doen op
Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond)


