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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 
 
  

• Carnavalsoptocht 
• Fruit 
• Spacebuzz 
• Verkeersexamen kerngroep 7 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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Carnavalsoptocht  

Wat was het een feest; de carnavalsoptocht in Mierlo-Hout! 
We waren met een grote groep aanwezig en hebben genoten van de vele aanmoedigingen 
aan de kant. 
We willen alle kinderen en ouders bedanken die ervoor gezorgd hebben dat we er zo kleurrijk 
uitzagen. En natuurlijk ook de mentoren die zich ingezet hebben om er een geslaagde 
optocht van te maken! 
 

 
 
 

Fruit 

Op 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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Project Spacebuzz 
 

Voor het project moesten we allerlei proefjes doen 
zoals: Een broodje eten op de kop, met dikke 
handschoenen vormen maken met kapla blokjes, 
zelf planeten plakken. We deden deze proefjes om 
te weten hoe het is om in de ruimte te zijn. We zijn 
vandaag zelfs in de raket geweest en gingen met 
V.R. brillen kijken hoe het is om in een raket te zitten 
die opstijgt. Toen kwamen we ook satellieten tegen. 
Ook moesten we een ruimte examen maken en we 
zijn geslaagd met de hele klas. Iedereen vond de 
missies erg leuk. 
 
Weetje over de Spacebuzz: Wist je dat de Spacebuzz 16,50 meter lang is en nog nooit in de 
ruimte is geweest. 
 
Ties en Yaeliviano, Groep S7 
 
 
Wij zijn vandaag in de Spacebuzz geweest, samen met de kinderen van de Slegersstraat. De 
Spacebuzz is een raket. In de Spacebuzz konden 9 kinderen. We gingen op de stoelen zitten 
en kregen een VR bril die we moesten opzetten. Eerst kregen we uitleg van Andre Kuipers. Hij 
vertelde over wat we gingen zien. De stoelen bewogen mee in elke richting die we gingen. Als 
eerste kwamen we de planeet Aarde tegen. Andre Kuipers vertelde wat daar allemaal leeft. 
Toen kwam er een satelliet en Andre vertelde wat die deed. We draaiden er rondjes omheen 
en het was net alsof we over de kop gingen! Daarna gingen we landen en zagen we allemaal 
gele flitsen. Toen stapten we uit de Spacebuzz. De mevrouw die daar werkte riep iedereen 
bijeen en vroeg om een cijfer van 1 tot 10. We kwamen gemiddeld uit op een 8! 
 
Door Lizzy en Lizz, Groep D7 
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VVN Verkeersexamen  
Kerngroep 7 mag dit jaar deelnemen aan het verkeersexamen.  
Het verkeersexamen bestaat uit: 
 
- VVN theoretisch Verkeersexamen (donderdag 30 maart) 
De kinderen beantwoorden 25 vragen vanuit hun rol als fietser, voetganger en passagier.  
 
- VVN praktisch Verkeersexamen  
Voor het VVN praktisch Verkeersexamen is geen landelijke dag vastgesteld. De scholen en 
organisatoren bepalen wanneer dit examen plaatsvindt, vaak in de weken na het theoretisch 
examen. 
Tijdens het VVN praktisch Verkeersexamen toetsen we of de kinderen de theorie goed kunnen 
toepassen in het echte verkeer. Tijdens het examen fietsen de kinderen een route. Langs de route staan 
vrijwilligers die, aan de hand van een controlelijst of app, beoordelen of de kinderen goed handelen. 
 
Oefenen voor het VVN praktisch Verkeersexamen met de Examen-app 
Als ouder maak je écht kilometers met je kind. Daarom kun je je zoon of dochter ook prima helpen bij de 
voorbereiding op het praktisch Verkeersexamen. 
Met de examen-app krijgt je kind een stap-voor-stap voorbereiding op het praktisch Verkeersexamen. 
Je kind kan de onderdelen helemaal zelf doorlopen, maar het is natuurlijk ook leuk om het samen te 
doen. Er zijn drie doe-opdrachten die je samen met je kind uitvoert. Je gaat bijvoorbeeld samen de 
examenroute oefenen. Zo verschijnt je kind straks zelfverzekerd aan de start van het examen! 
https://examenapp.vvn.nl/#/splash 

 
Oefenen Check je verkeerskennis 
Ga jij dit schooljaar het VVN Verkeersexamen doen? Dan is het belangrijk dat je je goed voorbereidt op 
het examen.  Zo ben je straks helemaal klaar voor het examen! 
https://examen.vvn.nl/oefenen 

 
Maak de oefenexamens 
Heb jij goed geoefend met de regels en borden voor het verkeer? Maak dan nu een oefenexamen om te 
kijken of je er klaar voor bent. https://examen.vvn.nl/verkeerskennis 
 

 

https://examenapp.vvn.nl/#/splash
https://examen.vvn.nl/oefenen
https://examen.vvn.nl/verkeerskennis
https://examen.vvn.nl/verkeerskennis-oud
https://examen.vvn.nl/verkeerskennis


 22 28 februari 2023 

Een veilige fiets: fietscheck 
Voor de start worden de fietsen van de kinderen gecontroleerd. De fiets moet veilig zijn om het 
praktisch examen te kunnen doen. Lees meer over de fietscheck https://vvn.nl/fietscheck 

 
 

 
 
  

https://vvn.nl/fietscheck
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Hoera voor de jarigen! 
 
28 februari  Lieke Baaten, groep S8 
   Ada Kondrashova, groep D4/5 
2 maart  Demi Smit, groep S8 
3 maart  Meryem Kosar, groep S6 
   Vincent Megens, groep D8 
 
 
 

Agenda 
28 februari  GMR vergadering 
10 maart  Kindcentrumviering Slegersstraat kerngroep 1/2 en 5 
14 maart  Vergadering activiteitencommissie 
30 maart  Nationaal VVN Theoretisch Verkeersexamen 
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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 


