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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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Informatieavonden 
De informatieavond voor kerngroep 3, kerngroep 4 en kerngroep 5 vindt plaats op 13 
september. Deze avond is bedoeld om kennis te maken met de mentor en de werkwijze van 
de groep van uw kind. Wij hopen u allemaal te begroeten. 
 
 

Vormsel en Eerste communie 
 
Vormsel 
De informatieavond over het Vormsel wordt gehouden op maandag 3 oktober 2022 om 19.30 
uur in de Goddelijke Voorzienigheid, Hornestraat 1. U bent van harte uitgenodigd om samen 
met uw kind naar deze avond te komen. Er zal tijdens deze avond informatie gegevens 
worden over wat het Vormsel inhoudt, over de voorbereiding op het Vormsel en over de 
Vormselviering. 
Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 8 of op de middelbare school zitten mogen 
zich aanmelden voor het Vormsel. 
 
Eerste Communie 
De informatieavond over de Eerste Communie wordt gehouden op donderdag 6 oktober 
2022 om 20.00 uur in de Goddelijke Voorzienigheid, Hornestraat 1. U bent van harte 
uitgenodigd. Er zal informatie gegeven worden over wat de Eerste Communie inhoudt, over 
de voorbereiding op de Eerste Communie en over de Eerste Communieviering. 
Kinderen die in het schooljaar 2022-2023 in groep 4 of hoger zitten mogen aangemeld 
worden voor de Eerste Communie. 
Heeft u vragen over de Eerste Communie of het Vormsel stuur dan bericht naar Marjelein 
Verhoeven, pastoraal werker, via mverhoeven@damiaanhelmond.nl  
Aanmelden voor de informatievonden kan ook via bovenstaand e-mailadres. 
 
 

Schoolfruit 
Dit jaar zullen we geen schoolfruit uitdelen op ons kindcentrum. Helaas zijn we uitgeloot voor 
deelname aan het EU schoolfruitprogramma. 
Op de maandag en dinsdag mogen de kinderen een koek mee naar het kindcentrum nemen. 
Op woensdag, donderdag en vrijdag willen we u vragen fruit mee te geven. 
Fijn wanneer u samen met ons hierin kunt optrekken. 
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Vuistregels 
 
Samen willen we ervoor zorgdragen dat de kinderen van ons kindcentrum kunnen groeien en 
bloeien in een goed pedagogisch klimaat waarin we vanuit respect voor ieders welzijn 
samen spelen en leren. 
 
Daarbij is het belangrijk om samen afspraken te maken zodat we dezelfde taal spreken en 
weten wat de bedoeling hiervan is. 
 
Deze afspraken noemen wij de vuistregels. 
 
Het expertise team pedagogisch kompas heeft deze regels samen met alle professionals en 
kinderen opgesteld. De vuistregels gelden niet alleen voor kinderen maar ook voor 
professionals en ouders/verzorgers die betrokken zijn bij ons kindcentrum. 
 
De vuistregels sluiten aan bij de 3 O’s: Ontmoeten – Ontdekken – Ontwikkelen. 
 
Op de poster ziet u de vuistregels beschreven. 
 
We starten deze en volgende week met de eerste 2 vuistregels die horen bij Ontmoeten: 

1. Iedereen is welkom 
a. We hebben respect voor elkaar. 
b. Denk eerst zelf na, voordat je iets doet of zegt. 
c. We laten elkaar uitpraten. 

2. Wij houden rekening met elkaar 
a. Ik ben oké, jij bent oké. 
b. Wat jezelf niet fijn vindt, doe je ook niet bij de ander. 
c. Probeer je in anderen te verplaatsen. 
d. We zijn allemaal bijzonder, op onze eigen manier. 

 
We gaan op deze manier iedere week 2 vuistregels implementeren. In het totaal zijn er 6 
vuistregels. 
 
In de volgende nieuwsbrief delen we de nieuwe vuistregels wederom met u. 
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Pleinfestijn 
Afgelopen onderwijsjaar hebben we het jaar helaas niet af 
kunnen sluiten met het Pleinfestijn. Maar we hebben jullie 
beloofd dit in te halen! 
Dat gaan we doen op donderdag 15 september 18.30 uur op 
de speelplaats van de Dolfijnlaan. 
De optredens zoals we deze ingestudeerd hadden zijn nog 
flink geoefend en we hebben er zin in om deze aan iedereen 
te laten zien.  
We gaan er een knalfestijn van maken.  
Hopelijk zien we u allemaal op donderdag 15 september! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
5 september  Holya Aloui, groep D3 
6 september  Matthew Werens, groep D8 
7 september  Dylaila Holzken, groep S6 

Mex Koolen, groep S8 
Luuk van Oijen, groep D8 
Nathan van Woerkom, groep S5 

9 september  Devin Verhoeven, groep S6 
12 september  Joe Birjmohun, groep D6 
   Daantje v. Lierop, groep D4/5 
   Tijn Raijmakers, groep S1/2a 
   Jip Wennink, groep S7 
15 september  Dani Keijsers, groep S5 

Phileine Wennink, groep S1/2b 
16 september  Ariana Kruize, groep S3 
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Agenda 
 
13 september   Informatieavond groep 3, 4 en 5 
15 september   Pleinfestijn, 18.30 u. Dolfijnlaan 
19 t/m 21 september  Trektocht groep 7 
26 september   Bosdag 
3 oktober Informatieavond Vormsel, 19.30, Goddelijke Voorzienigheid, 

Hornestraat 1, Helmond 
6 oktober Informatieavond Eerste Communie, 20.00 Goddelijke 

Voorzienigheid, Hornestraat 1, Helmond 
 
 
 


