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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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Kinderraad
Ook Rona wil zich graag voorstellen:
Ik ben Rona,
ik zit in groep 7 en ik ben 10 jaar.
Ik wil zorgen dat er gras komt op het schoolplein en dat kinderen zich fijn voelen op school.
Ik zorg ervoor dat de ideeën van de klas bij de kinderraad terecht komen om te bespreken.
Ik ga ook met de kinderen van de kinderraad ideeën bedenken.
Ik kan erg goed luisteren en overleggen. Dus ik ben blij weer in de kinderraad te zitten

KCR
Op woensdag 21 december vind om om 19:00 het KCR overleg plaats. Op de agenda staat
onder andere de status van de huisvestiging, leerkrachten uitval en de bezetting van de
Kindcentrumraad volgend school jaar.
Wist u dat 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 huisvestiging, vakantieplanning, toekomstplannen voor Kindcentrum,
sluiting, aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel).
Heeft u interesse om deel uit te maken van de KCR, dan kunt zich aanmelden voor volgend
schooljaar. Mochten er meer aanmeldingen dan plekken zijn dan worden er verkiezingen
gehouden.
Henk-Pieter Felten
Voorzitter Kindcentrumraad
kcr@inhethartvanhout.nl
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Het team van Kindcentrum In het Hart van het Hout
wenst u hele fijne feestdagen en een gelukkig en gezond
2023!
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20 december 2022

Hoera voor de jarigen!
19 december
20 december
21 december
23 december
24 december

Jip Scheepers, groep S7
Lina Heyne, groep S6
Chayenna Storteboom, groep D7
Dani Keijzer, groep S7
Lizz Kanters, groep D7
Ezra Akkers, groep S1/2b

Agenda
21 december

KCR vergadering

22 december

bord-beker-bestek mee naar school nemen

23 december

Kerstviering

26 dec. t/m 6 januari 2023

Kerstvakantie

9 januari 2023

Weer naar school

30 januari 2023

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.

