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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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Een goed 2023 gewenst 

 
 
 

 

 

We hopen dat jullie allemaal genoten hebben van een heerlijke kerstvakantie. 
We wensen iedereen een fantastisch 2023 en we gaan er samen weer een heel mooi jaar van 
maken! 

 

Hulp gezocht! 

Ons Kindcentrum neemt deel aan de carnavalsoptocht in Mierlo Hout. Het thema van dit jaar 
is: Wai pakke oit. Vanuit de werkgroep zijn we op zoek naar jullie hulp. Het zou fijn zijn als u 
uiterlijk a.s. vrijdag (de 13e) via de mail (p.verbakel@inhethartvanhethout.nl) kan laten weten 
waar u ons mee zou kunnen helpen (materialen, bouwen, naaien en natuurlijk MEELOPEN) 
Hoe meer mensen, hoe leuker de optocht wordt!!  
 

Als u mee wil lopen met de optocht, dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen 
naar: p.verbakel@inhethartvanhethout.nl 
Vermeld hierbij a.u.b. ook met hoeveel mensen u deelneemt en in welke groep uw 
kinderen zitten. Broers en zussen die al van school zijn of nog niet op school zitten, zijn 
van harte welkom! De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen meelopen onder toezicht van 
een volwassene. 

 
Idee:  

- Wagen: Cadeautje op dubbelasser, waarin kinderen en de musicmaster staan.  
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- Lopers: Overige deelnemers zijn verkleed als cadeau. 

  
- Muziek: Verschillende liedjes en om de zoveel tijd 1 terugkomend nummer, waarop we 

een dansje doen. 
 

GEZOCHT: 
- Wij zoeken een dubbelasser, inclusief chauffeur en auto.  
- Wij zoeken naaisters die de cadeaukostuumpjes zouden willen en kunnen maken. 
- Wij zoeken stof dat we kunnen gebruiken om de cadeaus te naaien. 
- Wij zoeken hout (triplex 9mm). Denk daarbij aan afmetingen in de buurt van 240cm 

en 130cm. 
- Wij zoeken mensen die mee willen helpen bouwen, in samenwerking met onze 

conciërge Willem. 

De bijeenkomsten voor het bouwen van de wagen of het naaien van de kostuums kunnen 
worden gepland in zowel de middaguren, als de avonduren. We proberen hierbij rekening te 
houden met jullie wensen. 
 
 
 

Werkzaamheden Slegersstraat 

Vanaf woensdag 11 januari zullen er in het Broedershuis op de Slegersstraat werkzaamheden 
plaats gaan vinden. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de kinderen, ouders 
en leerkrachten hier zo min mogelijk last van zullen ondervinden.  
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Deelkast 

Hallo allemaal,  
 
Ik heb een deelkast in mijn tuin staan waar levensmiddelen en 
verzorgingsproducten in staan die mensen die het moeilijk hebben 
kunnen pakken of ruilen. Donaties zijn ook altijd van harte welkom om 
de kast aan te vullen. 
Er mogen 3 producten per keer meegenomen worden tenzij je ruilt.  
De kast is elke dag open van 7.00 uur tot 22.00 uur en in het weekend 
van 8.00 uur tot 22.00 uur.  
Bij harde wind en neerslag zijn de deuren dicht maar mogen ze open 
worden gemaakt.  
Ik heb een openbare groep aangemaakt op Facebook waar je je bij 
aan kunt sluiten. De groep heet deelkast Mierlo Hout.  
Hopelijk kunnen we elkaar zo een beetje helpen.  
 

Groetjes Wendy Boudewijns  
Deelkast Mierlo Hout  
Kotterlaan 37 Mierlo Hout  
 

Verslag KCR overleg 

Beste Ouders,  

In de laatste schoolweek van het jaar was er weer een Kind Centrum Raad (KCR) overleg 
samen met de directie. Een belangrijk punt op de agenda is de huisvestiging van het 
kindcentrum. Janneke Kusters vertelde ons dat er een aantal dilemma’s zijn waarbij 
huisvesting een grote rol speelt. De verhoogde energiekosten, het teruglopende aantal 
leerlingen op de Dolfijnlaan, het stijgende leerlingaantal op de Slegersstraat en de druk op de 
bezetting maken dat het steeds lastiger is om beide locatie te behouden. Janneke heeft 
aangegeven op korte termijn de ouders informeren over de stand van zaken rondom 
huisvesting.  

In de Wet op de Medezeggenschap is vastgelegd dat de KCR op sommige onderwerpen 
instemmingsrecht heeft, dat wil zeggen dat we ja of nee kunnen zeggen tegen bepaalde 
besluiten (bijvoorbeeld over het schoolplan, schoolreglement, fusieplannen en hoogte van de 
vrijwillige ouderbijdrage). Op andere onderwerpen heeft de KCR adviesrecht (sluiting, 
aanstellingsbeleid en ontslagbeleid van personeel). Huisvestiging is een onderwerp waarop 
de KCR adviesrecht heeft en waar we samen met de directie over in gesprek gaan.  
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Ieder lid van de KCR wordt voor maximaal 3 jaar verkozen in de raad. Volgend schooljaar, 
2023-2024, hebben de 3 ouderleden er 3 jaar op zitten. Wat betekent dat er 3 plekken 
beschikbaar komen in de MR. Wil jij meepraten over Kindcentrum In het hart van het Hout?  
Denk er dan over na om je kandidaat te stellen voor lidmaatschap. Voor meer informatie 
neem contact op via ons e-mail adres of spreek één van de ouderleden van de MR aan.  

De Kind Centrum Raad,  

KCR@inhethartvanhethout.nl  

Henk-Pieter Felten, voorzitter, ouder van Rens S8  
Meggy Saris, ouder van Dez S8 & Ize D3  
Mark Hammecher, ouder van Evi D6 & Puck D3  
Jan Kruize, ouder van Amalia S5, Ariana S3 & Arthur K0  
Pepie Das-Smits, ouder van Anna S1/2 & K-BSO 
 
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
27 december  Faya v. Oort, groep S5 
30 december  Mason Sleegers, groep S3 
1 januari  Puck Hammecher, groep D3 
   Dani Klumpers, groep S1/2b 
2 januari  Milan v.d. Broek, groep S1/2a 
   Djaivey v.d. Wijst, groep D1/2 
6 januari  Dana Heyne, groep S3 
9 januari  Daan Kerstens, groep S1/2b 
   Jessica Nguyen, groep S8 
11 januari  Amalia Kruize, groep S5 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
13 januari 2023 Kinderraad 
20 januari 2023 Kindcentrum viering Dolfijnlaan, groep D1/2 en 8 
 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. 
 

Annatheater 

Vanaf 18 januari: Gratis proeflessen Jeugdtheaterschool Annatheater  
 
Vanuit de passie om met kinderen en jongeren te werken werd 17 jaar geleden 
Jeugdtheaterschool Annatheater opgericht. We bieden een gedegen lesprogramma waarin 
kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen. 
 
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en 
onverwachte situaties te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te spelen, je leert 
ook een heleboel. In de acteerlessen werk je aan je houding, stem en verbeelding Je vermogen 
om samen te werken, te presenteren en je fantasie worden verbreed. 
In alle groepen krijgen kinderen en jongeren onder de enthousiaste begeleiding van 
theaterdocent Lavínia Germano professionele acteerlessen. 
 
Vanaf woensdag 18 januari beginnen de cursussen weer en kunnen kinderen gratis een 
proefles volgen. De lessen worden op woensdagen en donderdagen gegeven. 
 
“Wisselende rollen en snel ritme brengen toeschouwers She is the Man in Annatheater naar 
puntje van stoel.” (Recensie laatste theaterproductie Jeugdtheaterschool door Ine van Hal in het 
Eindhovens Dagblad) 
 
“Toneellessen leert mij hoe ik in sommige situaties in het echte leven kan omgaan, hoe ik 
ermee anders om zou kunnen gaan dan ik voorheen deed.” (Eva, 16 jaar)  
 
Wil uw kind graag op toneelles bij Jeugdtheaterschool Annatheater maar kunt u geen 
contributie betalen?  
 
We hebben een speciaal potje voor gezinnen die het niet breed hebben, maar desondanks bij 
andere fondsen buiten de boot vallen. Dus mocht uw kind graag op toneelles maar is het 
cursusgeld voor u te hoog? Neem contact met ons op. 
 
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288. 
Voor lestijden en meer: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool 
 
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond. 
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl ; www.annatheater.nl 
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Jeugddisco 20 januari 

Dag Jongens en meisjes. 
De jeugddisco van 13 januari komt te vervallen en is verplaatst !!!  
Op vrijdag 20 januari is het weer jeugddisco.  
 
Deze keer hebben we als thema “new years party ”. het gaat weer een geweldige avond 
worden met onze traditionele loterij en verkiezing mooist verklede, zowel jongen als meisje. 
 
Aanvang: 19.00 u. 
Einde:  21.30 u. 
Locatie: obs ’t Hout 
Entree: € 1,00 
Consumpties: € 0,50 
 
Mede door de opzwepende muziek van onze Dj`s belooft het weer een geweldig gezellige 
avond te worden, ben jij er ook bij ?  
Graag tot vrijdag 20 januari 
Namens de organisatie 
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Wil je weten of Pleegzorg iets is voor jou? 
Volg de informatiebijeenkomst op maandag 16 januari  
 

Zorgen voor het kind van je broer, zus, familie of bekenden als dat nodig is; wist je dat dat ook 

pleegzorg is? Voor sommige kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen is opvang binnen hun 

netwerk niet mogelijk. Voor die kinderen zoekt Combinatie Jeugdzorg een (bestands)pleeggezin. En 

dat kan heel lastig zijn. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven 

daarom hard nodig. Ook in Helmond en omgeving. Heb je weleens nagedacht of pleegzorg iets is voor 

jou? 

 

Help een kind zo thuis mogelijk opgroeien  

Wil je weten wat jij voor een kind kan betekenen? Volg dan vrijblijvend een van de maandelijkse 

informatiebijeenkomsten. De eerstvolgende is op maandag 16 januari van 20.00 tot 22.00 uur 

Combinatie Jeugdzorg, Nuenenseweg 4 in Eindhoven. Tijdens deze bijeenkomst worden alle kanten van 

pleegzorg op een heldere en realistische manier belicht en vertelt een ervaren pleegouder over de eigen 

ervaring.  

 

 

Aanmelden  

Vrijblijvend aanmelden voor een online informatiebijeenkomst kan via  

https://pleegzorg.combinatiejeugdzorg.nl.Ook kan je via deze link een informatiepakket over pleegzorg 

aanvragen.   

 

Meer informatie 

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl vind je meer informatie over pleegzorg, inclusief 

filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders. 
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Inschrijven Kindervakantieweek Mierlo-hout 2023 
 

Op woensdag 01 februari en maandag 06 februari heeft u de mogelijkheid om uw kinderen in 
te schrijven voor de kindervakantieweek Mierlo-hout. 
 
Deze vinden plaats in de Koning, Mierloseweg 301, Helmond. 
Beide dagen van 18:30 – 20:00 uur. 
 
De inschrijfformulieren en overige info zijn te downloaden op onze website: 

werkgroepjeugdmierlohout.nl/informatie  
Alle inschrijfformulieren zijn digitaal in te vullen. 
 
Op deze dagen kunt u zich ook inschrijven als leiding, M.A.S.-stagiaire of Jeugdvrijwilliger. 
Lees de infobrief en het reglement Kindervakantieweek Mierlo-hout goed door.  
 
Tip! Informeer bij vriendjes en vriendinnetjes of zij ook meedoen voordat je hun als wens t.b.v. 
groepsindeling opgeeft. 
 
Let op! Of er nog een derde inschrijfronde komt hangt volledig af van aantal inschrijvingen van 
zowel kinderen als leiding. 
Onze voorkeur voor betalen: PINNEN 
 
 

 


