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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

14

13 december 2022

Kerstviering
De kersttijd is aangebroken en dat merk je direct op het kindcentrum. Overal verschijnen
kerstbomen, feestelijke lichtjes versieren de gangen en de klassen.
Op vrijdag 16 december vieren we ‘foute-kersttruien-dag’. De kinderen mogen met een
kersttrui aan naar school komen. En heb je geen kersttrui? De kleuren rood-groen-goud-zilver
passen ook bij kerst.
Op vrijdag 23 december hebben we kerstviering op het kindcentrum.
We starten met een feestelijk kerstontbijt in de eigen groep. Samen met de kinderen wordt in
elke groep besproken hoe het kerstontbijt eruit kan zien en we zorgen met elkaar voor het
ontbijt, behalve het drinken. Dat regelt de Activiteitencommissie.
Het ontbijt begint om 08.15 uur omdat het dan nog donker genoeg is om in een sfeervol
versierde en verlichte klas te eten. De kinderen mogen natuurlijk hun mooiste kleren aan voor
het ontbijt.
Na het kerstontbijt is er om 10.30 uur een kerstviering waarbij het kerstverhaal voorgelezen
wordt en we samen met alle kinderen kerstliedjes zingen die passen bij het kerstverhaal. Op
locatie Slegersstraat is de kerstviering in de gymzaal, op locatie Dolfijnlaan in de aula. Na de
viering sluiten we ochtend om 12.30 uur af en start de kerstvakantie.
Op donderdag 22 december brengen de kinderen zelf een bord – beker – bestek mee zodat
de tafels al gedekt zijn als ze op vrijdagochtend binnenkomen.
Nog even alles op een rijtje:
•

Vrijdag 16 december

foute-kersttruien-dag

•

Donderdag 22 december

bord-beker-bestek voor het kerstontbijt mee naar school

•

Vrijdag 23 december

Kerstviering op school
08.00u inloop
08.15u kerstontbijt
10.30u kerstviering
12.30u start van de kerstvakantie

Met vriendelijke groet,
Werkgroep kerst
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Kinderraad
Op vrijdag 25 november hebben de leden van de kinderraad met elkaar kennisgemaakt. Zij
stellen zich graag nog even voor.
Tessa (S8), Daan (D8), Rona (S7), Joost (D7), Yara (S6), Sofie (D6)
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Hoi, ik ben Tessa en ik ben 11 jaar oud, ik zit in groep 8 en hou van dieren. Ik zit onder hockey en
ik speel ook graag buiten.
Helaas was ik er vrijdag niet bij omdat we met de klas naar de dolfijnlaan gingen voor de
voorleeswedstrijd.
Wat ik wil bereiken is dat iedereen op school goed kan leren en dat ze het leuk hebben in de
klas, ook dat iedereen zich fijn voelt. Ook dat er minder vaak ruzie is, vooral buiten.
Ik hoop dat jullie nu iets meer te weten zijn gekomen over mij.
Mijn naam is Sofie, ik ben negen jaar en zit in groep D6. Dit jaar doe ik mee met de kinderraad.
Ik doe mee om te helpen met het verbeteren van onze school, zodat iedereen meer plezier
heeft op school. Ook wil ik ervoor zorgen dat leerlingen beter kunnen leren op school en meer
inbreng kunnen geven op de schoolspullen die de school koopt voor leerlingen. Als
kinderraadslid neem ik ook de ideeën van klasgenoten mee naar het overleg.
In de eerste bijeenkomst hebben we elkaar leren kennen met wat lekkere thee.
Ik ben erg blij dat ik mee mag doen met de kinderraad!
Hallo ik ben Daan van Pinxteren [11] en ik ben geboren en getogen in Helmond.
Ik ben de klassenvertegenwoordiger van Groep D8
Mijn droom was al heel lang om de kinderraad van onze school in te gaan, Niet alleen dat,
ook om een van de beste politici van Helmond te worden.
Ik zou graag mijn ideeën willen delen met de hele school en er voor zorgen dat iedereen er
met een veilig gevoel op en af gaat.
Ik ben heel blij met iedereen die op mij heeft gestemd, hartelijk bedankt.
Het is een grote eer om dit voor mijn klas, voor mijn school te doen.
Ik heb 25 Nov mijn eerste vergadering gehouden en ik vond het heel leuk, ook al was het
alleen een kennismaking rondje, ik vond het heel leuk.
Ik hoop dat jullie ook blij zijn met mij.
Groeten van:
Daan v. Pinxteren
Hallo ik ben Joost Martens ik ben 10 ik zit in groep 7 ben geboren in helmond in het huis
waar ik nu woon ben ik geboren.
Ik zit bij de kinderraad omdat ik voor kinderen school leuk wil maken.
Ik ben heel maar dan ook echt heel blij met degenen die op mij gestemd hebben.
25 nov mijn eerste vergadering het is een eer om dit voor mijn klas te doen we hebben nog
niks besproken
ik vond het wel leuk
gr Joost
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Bibliotheek op de Slegersstraat
Het heeft even geduurd, maar we kunnen vertellen dat
de bibliotheek vanaf volgende week weer open is.
De bieb heeft een nieuwe plek gekregen op onze locatie.
Op de eerste verdieping van het Broedershuis is de bieb
iedere dinsdag van 14.00-15.30 uur geopend. Onder
onderwijstijd kunnen de kinderen naar de bibliotheek en
van 14.45-15.30 uur kunnen ouders samen met hun kind
ook terecht in de bieb.
We zijn erg blij dat onze biebouder er ook weer zal zijn. Graag zouden we de bieb op een extra
dag openen. Daarom de vraag of er ouders zijn die het leuk vinden om te komen helpen in de
bieb, dan kunt u dat doorgeven via directie@inhethartvanhethout.nl.
Veel leesplezier weer!

Hoera voor de jarigen!
12 december
13 december
17 december

Mila Deelen, groep S8
Dylano van Eekeren, groep D6
Mitchel Welten, groep S3
Eléöna van Dijk, groep D1/2

Agenda
16 december

Foute kersttruien-dag

22 december

bord-beker-bestek mee naar school nemen

23 december

Kerstviering

26 dec t/m 6 jan 2023

Kerstvakantie

9 januari 2023

Weer naar school

30 januari 2023

Studiedag
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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.

Jeugddisco Mierlo Hout Presenteert: Jeugddisco 16 december 2022!
Dag Jongens en Meisjes,
Op vrijdag 16 december as is het alweer de laatste jeugddisco van 2022.
Deze keer hebben we als Thema “Winter Wonder Land “
Het belooft een te gekke avond te worden met hopelijk mooi verklede kinderen. We houden
om 20:30 uur weer de traditionele loterij en verkiezing mooist verklede, zowel jongen als
meisje. Zorg dat je erbij bent want deze avond wordt kei gezellig.
Entree:
Consumpties:
Aanvang:
Einde:

€ 1,00
€ 0,50
19:00 uur
21:30 uur

Ook zal de muziek weer worden verzorgd door onze huis Dj`s van Vls Pro
Hopende tot vrijdag 16 december.
Namens de organisatie.

Een dag
ergens in
December
2022

Kindervakantieweek
Mierlo-hout 2023
Laatste nieuws- en bulletinupdates

Voorzitter

Het thema
Sinterklaas is weer onderweg naar huis en de
kerstdagen zijn in aantocht. Maar ook is er weer
een jaar voorbij met mooie en helaas ook
minder mooie momenten. Die laatste weken
van het jaar zijn nog hele drukke weken voor
WGJ, welk thema?, de dagprogramma’s
bedenken en afgestemmen, optie’s nemen,
reserveren en navragen, eigenlijk teveel om op
te noemen. Wat is december eigenlijk toch een
leuke maand. Overal lichtjes en kerst-bomen
met de mooiste kleuren, we gaan er nu dan ook
meer kleur aan geven.
Dan het bedenken van het thema voor de
kindervakantieweek, we hebben Jimbo begin
november gevraagd naar ideeën. Nou, dat
hebben we geweten, de lijst was zo lang dat we
er makkelijk het hele jaar mee konden vullen.
Verhip, was daar misschien een thema
geboren? We gooien alles overhoop, het hele
jaar gaat op de schop, we gooien de kalender
op z’n kop. Zoals je hiernaast op de banner
kunt zien komen er diverse “feestdagen”
voorbij en eindigen we in een heuse vakantie.
Ben benieuwd wat dat in gaat houden, gaan we
ergens kamperen of blijven we rundumhause?
Gaan we misschien met de Bus? Als ik het zo
zie, hebben we die rust van een “vakantie” dan
ook wel met zijn allen verdiend.
Mocht je als leiding, Jeugdvrijwilliger od M.A.Sstagiaire mee willen doen, kijk dan op
Werkgroepjeugdmierlohout.nl/informatie voor
de inschrijfformulieren.
Rest mij om jullie namens alle leden van
Werkgroep Jeugd Mierlo-hout en onze mooie
groep Supporters Fijne Kerstdagen en een
Gezond & Gelukkig 2023 te wensen.

Themabanner Kindervakantieweek 2023 door Marly van Duijnhoven

Inschijving Kindervakantieweek
Hoe, Wat en Wanneer, noteer in jou agenda

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.
Groep van de week 2022

Beide dagen van 18:30 – 20:00 uur.

Tip! Informeer bij vriendjes en vriendinnetjes
of zij ook meedoen voordat je hun als wens
t.b.v. groepsindeling opgeeft.

De inschrijfformulieren en overige info zijn te
downloaden op onze website.
www.werkgroepjeugdmierlohout.nl/informatie
Alle inschrijfformulieren zijn digitaal in te vullen. Let op! Of er nog een derde inschrijfronde
komt hangt volledig af van aantal inschrijvingen
van zowel kinderen als leiding.
Op deze dagen kunt u zich ook inschrijven als
leiding, M.A.S.-stagiaire of Jeugdvrijwilliger.
Onze voorkeur voor betalen: PINNEN
Lees de infobrief en het reglement
Kindervakantieweek Mierlo-hout goed door.

Iets met trots, trotser, trotste. Wat wij op jullie zullen zijn!

KVW 2023 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.
Kijk hiervoor ook op onze site;
werkgroepjeugdmierlohout.nl/preventie/

Vanuit de PR-commissie

De Informatieavond t.b.v.
Leiding, M.A.S.-Stagiaires

Mocht u ons tijdens de kindervakantieweek
willen ondersteunen met hulp, materialen of
giveaways voor alle kinderen, dan zijn wij u zeer
dankbaar.

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.

Ook is er de mogelijkheid om een advertentie te
plaatsen in onze “Week in ’t kort” (het
programmaoverzicht voor alle kinderen en
leiding). Heeft u hier interesse in neem contact
op met:
secretariaat@werkgroepjeugdmierlohout.nl

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.
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