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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 
 
  

• Voorleesdagen 
• Gymzaal Dolfijnlaan 
• Bezoek Museum Helmond 
• Programma carnaval 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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 20 7 februari 2023 

Voorleesdagen 

In groep D4/5 kwam de oma van Kees voorlezen, waarvoor hartelijk dank! 

 

 

Gymzaal Dolfijnlaan 

De verwarming in de gymzaal van de Dolfijnlaan wordt deze week gelukkig gerepareerd! 
Vanaf volgende week kunnen we de gymzaal dus weer gebruiken. 

Bezoek aan Museum Helmond 

We zijn naar het kasteel van Helmond geweest. 
 
Het was super leuk en we hebben veel geleerd. We hebben 
zware dingen van ridders vastgehouden. Van een vrouw kregen 
we schilden en daar waren beamers waar we onze schilden 
onder konden houden en dan kregen we tekst te lezen over het 
kasteel. Ook zijn we in de kruidenier geweest en in het slachthuis. 

En we werden tot ridder geslagen. In het museum stond ook kunst gemaakt van stof van de 
Vlisco. Tot slot hebben we ook nog de zwaarden van verschillende ridders gezien! 
 
Groetjes, 
Luca, Megan en Owen uit groep D6 



 20 7 februari 2023 

Programma carnaval 

Het volledige programma voor carnaval kunt u terugvinden in de nieuwsbrief van vorige 
week (nieuwsbrief 19).  
Volgende week mogen de kinderen elke dag anders naar school komen. Hieronder nog even 
het programma in het kort. 
 
Maandag: Andersomdag 
Dinsdag: Pyjamadag / Gekke brillendag 
Woensdag: Schminkdag 
Donderdag: Raar met je haar 
Vrijdag: Iedereen komt verkleed naar school (eigen keuze). We starten om 8.30 u. in de eigen 
klas en gaan in de loop van de ochtend naar de Geseldonk. Vanaf 12.15 kunnen de kinderen 
bij de Geseldonk weer opgehaald worden. 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
6 februari  Omar El Mokayad, groep D4/5 
7 februari  Keetie Zwanenberg, groep D8 
9 februari  Arsi Durchenkova, groep S1/2a 

Samanta Gelzinyte, groep S1/2a 
Javi Verhoeven, groep S1/2b 

10 februari  Keanu Bulut, groep S8 
11 februari  Kyara Claassen, groep S6 
   Simon Hendrikx, groep D1/2 
 
 
 
 

Agenda 
 
8 februari Vergadering KCR 
15 februari Kinderraad 
17 februari Carnavalsviering 
18 februari Carnavalsoptocht Mierlo-Hout 
20 t/m 24 februari Voorjaarsvakantie 
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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. 
 
Kinderdag in het Evoluon 
Op woensdag 22 februari organiseren Next Nature en Uitgeverij Kluitman een kinderdag in het 
Evoluon (Eindhoven). Schrijver en filosoof Stine Jensen presenteert tijdens deze dag haar 
nieuwe boek ‘Alles is dromen, dromen is alles’. Kinderen kunnen meedoen aan de speurtocht 
door de tentoonstelling en hun eigen tijdcapsules maken. De tentoonstelling RetroFuture en 
het boek ‘Alles is dromen, dromen is alles’ laten je denken en dromen over de toekomst. Hoe 
werd er in het verleden over de toekomst gedacht? En zijn die voorspellingen uitgekomen? 
Wat is er allemaal mogelijk over vijftig, honderd of duizend jaar? 
De kinderdag is voor iedereen gratis. Je moet je wel even aanmelden via onderstaande link: 
Next Nature - online tickets 
 
Voor meer informatie zie Kinderdag Evoluon | Alles is dromen, dromen is alles 
 

 
 
 
 

https://tickets.nextnature.net/nl/kinderdag/tickets
https://evoluon.com/nl/nieuws/agenda/kinderdag-evoluon-alles-is-dromen-dromen-is-alles


 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Het oudersteunpunt organiseert als vervolg op eerdere bijeenkomsten over autisme een thema-
avond op 30 maart 2023. Deze avond staat vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen 
rondom de kenmerken van autisme.  

Heb je een onderwerp dat je heel graag wil bespreken, dan kun je dit kenbaar maken vóór  
27 februari 2023. Opgeven en doorgeven van een onderwerp kan via deze link.  

Wij zullen een keuze maken uit de meest gestelde vragen/onderwerpen.  

Locatie: Antoon van Dijkschool, Berkveld 19 5709 AE Helmond 

Graag tot ziens op 30 maart!  

Met vriendelijke groet, 
Oudersteunpunt SWV Helmond Peelland PO 
 
oudersteunpunt@swv-peellandpo.nl  
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