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Zilveren weken 

Aan het begin van het schooljaar, in de Gouden Weken, is er al hard gewerkt aan de 
groepsdynamiek. De groepsregels zijn vastgesteld en de groepsnormen zijn bepaald.  

De Zilveren Weken is de naam voor de groepsvormingsperiode na de kerstvakantie. Het 
onderhouden van je groep is natuurlijk een continu proces en na een pauze kan het fijn zijn 
om de groep weer een oppepper te geven.  

De eerste schooldag na de kerstvakantie worden deze normen en regels echter  
opnieuw weer even afgetast. Ook kan het zo zijn dat er misschien een nieuw  
kind in de groep is gekomen, of dat er een kind is verhuisd. Dit zorgt direct  
voor een nieuwe dynamiek in de groep, waardoor de groep opnieuw door de  
eerste fases van groepsvorming heen zal gaan. 

Om hier als Kindcentrum extra aandacht aan te besteden hebben we in de  
groepen zilveren ballonnen hangen met daarin groepsvormende activiteiten.  

Hulp gezocht! 

Wij zijn op zoek naar overblijfkrachten! Bent u iemand of kent u iemand die het fijn zou vinden 
om deze groep te komen versterken loop dan even bij ons binnen of stuur dan een mailtje 
naar c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl.  

 
 
 
 

Biebhulpen Slegersstraat gezocht 

Welke ouders vinden het leuk om te helpen bij het uitlenen van de boeken in onze 
bibliotheek? 
Elke dinsdag is de bibliotheek geopend van 14.00-15.30 uur. We zoeken geïnteresseerden die 
willen helpen bij het innemen en uitlenen van de boeken en het netjes houden van de bieb.  
Heeft u zin en tijd stuur dan een mailtje naar c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl.  

Vanaf 1 februari gaat de bieb door de afwezigheid van de hulpouder tijdelijk sluiten.  
We hopen dat we snel een vervanger(s) hebben gevonden zodat de bieb weer open kan. 

 

mailto:c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl
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Huisvesting 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen heb ik tijdens de KCR vergadering een aantal 
dilemma’s besproken waarbij huisvesting een belangrijke factor is. U heeft al een tijdje niets 
meer gehoord over de nieuwbouw plannen en helaas is daar op dit moment nog niets 
nieuws over te zeggen. Toch is begrijpelijk dat u naar aanleiding van het verslag van de KCR 
vragen heeft, loop gerust even binnen dan kan ik er misschien een antwoord op geven. 
Hieronder nog even de dagen waarop ik per locatie aanwezig ben. 

Maandag en donderdag(ochtend)Locatie Dolfijnlaan 

Dinsdag, woensdag en donderdag(middag) Locatie  Slegersstraat 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Team Kindcentrum In het Hart van het Hout 
 
Janneke Kusters 
Directeur Kindcentrum In het Hart van het Hout 
 
 
 

Oproep voorleesouders / opa's en oma's 
 
Van woensdag 25 januari tot en met zaterdag 4 februari 
zijn het de nationale voorleesdagen. Het is in deze periode 
mogelijk om te komen voorlezen in de groep van uw kind. 
 
 

Hoe leuk zal het zijn als we elke dag een familielid kunnen laten voorlezen in de groep....  
Want: Ieder kind wordt blij van voorlezen.  
Het lezen/voorlezen is belangrijk want het bevordert leesplezier, helpt het bij de ontwikkeling 
van taalgevoel en vooral ook voor uitbreiding van de woordenschat. En.... hoe meer woorden 
je kent hoe makkelijker je begrijpt wat je leest.  
 
U kunt u opgeven bij de betreffende leerkracht 
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Leesmix 
 

Om het lezen te bevorderen zijn we (op de Slegersstraat kerngroep 4 en 5 en op de 
Dolfijnlaan kerngroep 4, 5 en 6) begonnen met leesmix. 
De kinderen lezen een aantal keer de week, in een groepje op niveau, een tekst samen met 
een (aanstaande) professional. We doen dit op de manier van voor-koor-door. De 
(aanstaande) professional leest de tekst voor, daarna lezen we de tekst met het hele groepje 
om vervolgens op een leuke manier de tekst alleen te lezen. Daarnaast gebruiken we ook 
andere leuke werkvormen om te lezen. Zo gooien de kinderen om beurten met een 
dobbelsteen om te kijken hoeveel zinnen ze mogen lezen. We lezen de tekst met een gekke 
stem of we lezen de tekst van achter naar voor, maar dat is best moeilijk hoor!  
Mees: “Ik vind leesmix leuk, omdat het leuke teksten zijn.”  

Annabel: “Je leert veel sneller lezen, dus ik vind het leuk!”  

Vera: “Ik vind het leuk om met elkaar te lezen.”  
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Kinderraad 
 
Afgelopen vrijdag heeft de kinderraad weer bij elkaar gezeten. Net als bij de KCR, worden er 
ook notulen gemaakt. 
 

Verplaatsen kind-oudergesprekken 
Op onze kalender staan de kind-oudergesprekken gepland in week 6 en 7. We zullen deze 
gesprekken opschuiven naar week 9 en week 10.  
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
18 januari  Vera v.d. Elsen, groep S4 

Emma Thijssens, groep D6 
20 januari  Nikki v.d. Hoef, groep S1/2b 
21 januari  Nicolás Braakman, groep S8 
 

 
 
 
Agenda 
 
20 januari Kindcentrum viering Dolfijnlaan, groep D1/2 en 8 
 Weer naar school 
30 januari Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
8 februari Vergadering KCR 
15 februari Kinderraad 
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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 

Altijd al eens in de schijnwerpers willen staan? - Doe mee met “Anna Open 2023”! 
Een creatieve middag vol amusement verzorgd door getalenteerde kinderen/jongeren uit 
Helmond en omstreken. Anna Open komt terug in het Annatheater.  
 
Het vroegere “AnnaPodium” nam in januari 2009 voor het eerst plaats en was een 
overdonderend succes met meer dan 100 deelnemers en maar liefst twee keer een volle zaal! 
Dit jaar staat Anna Open in het teken van 20 jaar Annatheater.  

 
Zang, dans, cabaret, maar ook een sublieme slagwerkgroep of een epische jongleur, kortom: 
alles wat op een podium thuishoort om het publiek uitermate te vermaken is van harte welkom. 
Met die reden moedigen wij iedereen met creatief talent aan om zich in te schrijven en zo 
zichzelf én het publiek een onvergetelijke middag te verzorgen. 
 
Als je meedoet heb je de mogelijkheid om vóór het optreden gecoacht te worden en in de 
maand juni gratis workshops te volgen! 

 

 
Info, data en tijden: 

• Anna Open zondag 9 juli 2023 (15:00) 
• leeftijd deelnemers: 8-21 jaar 
• maximaal 10 minuten per act 
• gratis workshops in de maand juni 
• gratis coaching sessies tussen 26 juni en 7 juli 
• generale repetitie zaterdag 8 juli 2023 (middag) 
• onkostenvergoeding mogelijk voor deelnemers 
• Inschrijven t/m 21 april 2023 

 
Inschrijfformulier: https://forms.gle/cm2dnS4dx51HfXKa8 
Website: www.annatheater.nl  
 

Mail voor vragen of interesse naar annaopen@annatheater.nl  

  

https://forms.gle/cm2dnS4dx51HfXKa8
http://www.annatheater.nl/
mailto:annaopen@annatheater.nl
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Urban Matterz Indoor 

 



de Bibliotheek op school
NIEUWSBRIEF

Toos van den Beuken
LeesmediacoachDe Nationale Voorleesdagen

De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn van 25 januari tot en met 4 februari. Deze dagen zijn een 
groot feest voor alle kinderen die zelf nog niet lezen! We inspireren je graag met  tips, zo maak je 
van voorlezen een feestje. Ook organiseren we in de Bibliotheek allerlei activiteiten.

Activiteiten in de Bibliotheek
• Dirk Scheele | 25 jan, Helmond & 1 feb, Someren
kinderpopster Dirk Scheele naar de bibliotheek. Aan de hand van het 
prentenboek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ gaat Dirk 
vrolijke liedjes spelen en zingen. Samen met de kinderen maakt hij er 
een echt feestje van!

• Muziek Fantastique! | 27 jan, Helmond
Muziek is fantastisch! Dit wil Elja Smeets jonge kinderen graag 
meegeven tijdens haar Muziek Fantastique. Kom de magie en het 
plezier van muziek ontdekken door te spelen, dansen, bewegen en 
zingen. Speciaal voor kindjes van 1 tot en met 4 jaar.

• Peuterquiz | alle vestigingen
Kom tijdens De Nationale Voorleesdagen naar de bibliotheek en doe 
mee aan de peuterquiz in alle locaties. 

Prentenboek van het jaar: 
Maximiliaan Modderman geeft een feestje van Joukje Akveld
Maximiliaan Modderman geeft in de tuin een feest voor zijn 
speelgoedbeesten. Daar hoort natuurlijk taart bij. Al gauw wordt het een 
wild feestje. Dus moeten alle kleren en alle beesten in bad. En ook het boek. 
En de taart. Wat zullen papa en mama daarvan zeggen?

Ook online is allerlei mooi materiaal te vinden om samen te lezen 
en te zingen. Zo breng je prentenboeken nog meer tot leven!

https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/nationale-voorleesdagen1/zo-maak-je-van-voorlezen-een-feestje.html
https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/jeugd/nationale-voorleesdagen1/zo-maak-je-van-voorlezen-een-feestje.html

	Liedje: 
	Dirk Scheele: 
	BHP home: 
	Activiteiten DNV: 
	Knop 11: 


