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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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 18 24 januari 2023 

Ready To Rock 

De muzikanten van Ready to Rock zijn druk bezig met de muzieklessen en binnenkort zullen 
ook de bandrepetities gaan beginnen. 

Op vrijdag 16 juni zal het Ready to Rock festival plaats vinden in de Cacaofabriek. Leg deze 
datum alvast vast in de agenda! 

Talentweek 
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Kindcentrumviering groep D1-2 en D8 
 
Er kwamen twee presentatoren op en een oud opaatje dat mee wilde doen. Toen de 
kindcentrumviering startte, begonnen de kleuters van juf Hennie met een staplied waarmee 
de kinderen van groep 1-2 leren tellen en zingen tegelijk. Ook werd er een heel mooi lied over 
de winter gezongen. Toen was het tijd voor onze vriendjes van de Zuidpool: De Pinguïns! De 
pinguïndans was erg leuk al de kleintjes deden mee. Daarna werden er nog een paar 
moppen getapt door de presentatoren. Aan het einde was er nog een (knallend) optreden 
met panda’s en een partypopper om het af  te sluiten. Wat ook heel leuk was, is dat aan het 
einde alle kinderen nog één keer samen de pinguïndans deden, ook opa deed mee, ook al 
was dat niet zo goed voor zijn rug. 
 
Jelle, groep D8 
 

Verslag Kinderraad 13 januari 
 
Toen we startten begonnen we over de Kind-Ouder gesprekken. Over wat we bespreken met 
de Juf, hoe we dat bespreken maar ook of het privé blijft.  
Wat ook een belangrijk onderwerp was het inlog probleem. Het is belangrijk dat je een eigen 
inlogcode hebt en dat je die ook privé houdt.  
Misschien heeft uw kind het wel vertelt, de Conflict-Krater. De Conflict-Krater is een blad waar 
een lijn op staat getekend van boven naar beneden en van beneden weer naar boven, een 
boogje. Er staan gezichtjes bij, de een is blij, de ander neutraal, de ander boos en woedend. 
Als je bijvoorbeeld in een conflict zit hang je je naamkaartje bij woedend, maar als je gewoon 
geïrriteerd bent hang je je naam bij boos. Dit wordt in heel veel klassen gebruikt en is een 
goede oplossing. 
 

 
 
Daan, groep D8 
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Sneeuwpret! 

De kinderen van groep D3 hebben zich goed vermaakt in de sneeuw vorige week. In de pauze 
werd er hard gewerkt aan verschillende sneeuwpoppen! 
 

 
 

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. 
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 18 24 januari 2023 

Hoera voor de jarigen! 
 
23 januari  Emma Uitenhoven, groep S3 
26 januari  Bram Aarts, groep S4 

Tess Berndsen, groep S6 
28 januari  Saar Boumans, groep S3 

Nicole Krawczyk, groep S1/2b 
29 januari  Madelief Govaarts, groep S5 
 
 
 

Agenda 
 
30 januari Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
8 februari Vergadering KCR 
15 februari Kinderraad 
17 februari Carnavalsviering 
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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. 
 

 


