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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 en op instagram: @inhethartvanhethout 
 
  

• Carnaval! 
• Kindcentrumraad 
• Jarigen 
• Agenda 
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 19 31 januari 2023 

Carnaval!  

 
 
 
 
 
 
 
 
Vrijdag 17 februari vieren we carnaval op ons kindcentrum en in de Geseldonk. 
We starten om 8.30 uur in de eigen klas met een eigen programma. Ook eten we (net als 
anders) gewoon fruit en daarna lopen we met alle kinderen van beide locaties naar zaal de 
Geseldonk waar iedereen uiterlijk om 10.30 uur aanwezig zal zijn. Fijn als de kinderen 
gemakkelijke schoenen aan hebben (dus liever geen prinsessenschoentjes of iets dergelijks). 
Confetti, spuitserpentine en geweren zijn niet toegestaan. Let op: losse attributen kunnen 
kwijtraken, dus het is niet verstandig om deze mee te nemen. Rolletjes serpentine zijn wel 
toegestaan.  
De kinderen worden door de ouders bij de Geseldonk weer opgehaald. Adres: 
Cederhoutstraat 44, Helmond. Vanaf 12.15 uur tot 12.30 uur lopen de juffen/meester met hun 
groep één voor één naar buiten. Te beginnen met de kleutergroepen, daarna groep 3 etc. De 
kinderen blijven bij de juf staan totdat ze iemand zien met wie ze mee naar huis kunnen gaan. 
Kinderen die niet opgehaald worden bij de Geseldonk (bijvoorbeeld omdat ze met de fiets 
naar school zijn gekomen) lopen met de leerkracht mee terug naar school. 
DJ Luuk en Stijn zullen de muziek verzorgen in de Geseldonk. 
De Houtse Kluppels zullen een bezoek brengen in de Geseldonk met de raad van elf, de 
fanfare en de dansmariekes. 
In het cafégedeelte kunnen kinderen maskers knutselen, er liggen ook kleurplaten en er staan 
wat spelletjes. 
Kinderen mogen zelf weten wanneer ze bij de kraampjes 2 snoepjes, een zakje chips en 2 keer 
ranja gaan halen, want ze krijgen hiervoor een ketting om. 
 
In diezelfde week (week 7: van 13 t/m 17 februari) mogen de kinderen elke dag anders naar 
school komen. Zo komen we alvast goed in de carnavalssfeer!! 
 
Maandag: Andersomdag 
Dinsdag: Pyjamadag / Gekke brillendag 
Woensdag: Schminkdag 
Donderdag: Raar met je haar 
Vrijdag: Iedereen komt verkleed naar school (eigen keuze) 



 19 31 januari 2023 

Kindcentrumraad 

Op woensdag 8 februari 19:00 is er ween een Kind Centrum Raad overleg. We gaan samen 
met de directie in gesprek over onder andere de begroting en de huisvestiging van het Kind 
Centrum . Wist u dat een KCR overleg  openbaar is? Een overleg mag bijgewoond worden als 
gast. Mocht u een vergadering willen bijwonen, meldt u zich aan via onderstaand e-
mailadres.  
 
Heeft u vragen over de KCR dan kunt u ook altijd contact opnemen met één van de 
ouderleden van de KCR.  
 
De Kind Centrum Raad 
kcr@inhethartvanhout.nl 
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Hoera voor de jarigen! 
 
31 januari  Vajèn Désir, groep D4/5 
1 februari  Sammy de Bruin, groep S1/2b 

Pieter Thijssens, groep D4/5 
2 februari  Megan Gerrits, groep D6 

Bjorn van Lierop, groep S8 
3 februari  Zoë Vogels, groep S1/2b 
4 februari  Jade Gao, groep D8 
5 februari  Quinn Beenen, groep D3 
   Angel Bongers, groep S5 
 
 
 
 

Agenda 
 
8 februari Vergadering KCR 
15 februari Kinderraad 
17 februari Carnavalsviering 
18 februari Carnavalsoptocht Mierlo-Hout 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 
 
 


