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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 
 
  

• MijnRapportfolio 
• Fijne carnaval! 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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MijnRapportfolio 

Na de voorjaarsvakantie zijn er ouder-kindgesprekken voor de groepen 1 t/m 6. U kunt vooraf 
vast een kijkje nemen in Mijn Rapportfolio zodat u voor het gesprek op de hoogte bent van de 
voortgang van uw kind. Naast de resultaten van spelling, taal en rekenen kunt u hier ook de 
CITO scores terugvinden. 
U kunt inloggen met uw e-mail adres op www.mijnrapportfolio.nl. 
 

Carnaval! 

Op zaterdag 18 februari loopt ons kindcentrum 
natuurlijk weer mee in de gezelligste optocht 
van het zuiden! We zijn met een hele grote 
groep en de kinderen zijn zelf al druk bezig 
geweest met het maken van hun kostuums. 

U komt toch ook kijken? 

 
 
 

Hele fijne carnavalsvakantie allemaal! 
 
  

http://www.mijnrapportfolio.nl/
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Hoera voor de jarigen! 
 
16 februari  Rokas Kessens, groep S6 
17 februari  Timon de Groot, groep S4 
18 februari  Vince Verbunt, groep D1/2 
19 februari  Nigel Welten, groep S1/2a 
20 februari  Marly van Woezik, groep S4 
21 februari  Terry Florea, groep D1/2 
23 februari  Nora Matusukas, groep D1/2 
25 februari  Lotte v.d. Mosselaar, groep S7 
   Lotte Slegers, groep D6 
   Lynn v.d. Westerlo, groep D8 
26 februari  Norah Linschoten, groep S5 
   Dylan Pors, groep S8 
   Frankie v. Stiphout, groep S1/2a 
 
 
 

Agenda 
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. 
 
Houtse Toneelgroep speelt familievoorstelling: Het hypnosedrankje van professor Bij de 
Pinken. 
Op zaterdag 11 maart en zondag 12 maart speelt de Houtse Toneelgroep de avontuurlijk 
familievoorstelling 'Het hypnosedrankje van professor Bij de Pinken'. 
 
Het verhaal: 
Eureka! Het is professor Bij de Pinken eindelijk gelukt om een hypnosedrankje uit te vinden. 
Wanneer buurmeisje Jet en haar vriendin Sam stiekem de werkkamer van de professor 
binnensluipen, nemen ze per toeval dit drankje mee, zonder te weten wat voor spannend 
avontuur ze er mee zullen gaan beleven. Wat voor snode plannen smeden de stuntelboeven 
Klepto & Klepto? Wat ziet overbuurvrouw Nel Totebel allemaal door haar splinternieuwe 
verrekijker? En waarom wordt zij een nacht gevangen gehouden door de professor? Hoe komt 
het dat Sjakie de spin bevroren is? Het publiek beleeft het allemaal mee tijdens deze 
waanzinnige leuke familievoorstelling vol grappige raadsels. 
 
Datum: zaterdag 11 maart om 19.00 u. 
  Zondag 12 maart om 10.30 u. en 14.00 u. 
Locatie: Wijkhuis de Geseldonk, Cederhoutstraat 44, 5706XC Helmond 
Entreeprijs en kaarten bestellen: (online) voorverkoop: €7,- per persoon, aan de kassa €7,50 
per persoon (vol=vol). Kaarten bestellen of meer informatie via www.houtsetoneelgroep.nl 
 

 
  

http://www.houtsetoneelgroep.nl/
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de sociale teams Helmond, LORE en samenwerkingsverband Helmond 
Peelland PO Organiseren samen een Ouderochtend. 
De ontwikkeling van je kind verloopt niet helemaal zoals je gedacht had.  Soms maak je je 
zorgen, soms ook niet. Je kind heeft moeite met leren, soms worstel je met de opvoeding. Uit 
je omgeving hoor je verschillende geluiden. Je familie zegt dit, de buren dat en de school van 
je kind denkt weer heel anders. Je vraagt je af wat je moet doen. Onderzoek, behandeling 
opstarten, ondersteuning zoeken? Op deze ochtend gaan wij met jou in gesprek om je te 
informeren over wat Lore, sociale teams en het samenwerkingsverband voor jou en je kind 
kunnen betekenen.  
Voel je vrij om deze ochtend binnen te lopen om met ons in gesprek te gaan.  
 
Voor wie: Ouders met een zoon/dochter van 0-13 jaar oud (Met een vermoeden) van een 
ontwikkelingsachterstand. 
Datum: 08-03-2023 
Locatie: Wijkhuis Geseldonk – Cederhoutsstraat 44 5706 XC Helmond – ‘t Hout. 
Tijd: 09:00 - 10:30 


