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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 
 
  

• Werkzaamheden 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 

o Lichtjesparade 
o Bibliotheek 
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Werkzaamheden beide locaties 

Met enige regelmaat krijgen we vragen over het hekwerk op locatie Slegersstraat. Terecht, 
vinden wij. Voor ons is dat al jaren een agendapunt richting het schoolbestuur. Gelukkig is de 
opdracht nu goedgekeurd en is ons verzekerd dat het hekwerk en de schutting nu eindelijk 
gerepareerd gaan worden. 
 
Op beide locaties wordt op dit moment gewerkt aan de verwarming. Op de Dolfijnlaan in de 
gymzaal en op de Slegersstraat in de teamkamer, keuken en de laagbouw. De 
werkzaamheden gebeuren met zo min mogelijk verstoring van de lesdag en na de 
werkzaamheden worden de betreffende ruimtes door middel van een 
opleveringsschoonmaak gebruiksklaar gemaakt. 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
7 maart  Leonor Almeida, groep D6 
8 maart  Bo Raijmakers, groep S1/2b 
9 maart  Pim Boumans, groep S1/2a 

Amora Ronokarijo, groep S6 
10 maart  Mano Janssens, groep S3 
12 maart  Niels Hendriks, groep S1/2b 
   Djoley van der Wijst ,groep D7 
 
 
 

Agenda 
10 maart  Kindcentrumviering Slegersstraat kerngroep 1/2 en 5 
14 maart  Vergadering activiteitencommissie 
29 maart  KCR vergadering 
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. 
 
Helmondse Lichtjes Parade! 
 

Na enkele jaren uitstel is het eindelijk bijna 
zover: de Helmondse Lichtjes Parade gaat 
weer van start en wel op zaterdag 25 maart 
om 19.30 uur. Het duurt tot ca 20.45 uur. 
Een prachtige stoet van verlichte personen en 
schitterende praalwagens trekt dan door de 
straten van Mierlo-Hout. 
 
Gezien de huidige moeilijke economische 
omstandigheden hebben wij als organisatie 
besloten om deze editie iedereen zowel jong 
als oud gratis toegang te verlenen. 
Deze geste is mogelijk gemaakt door diverse 
sponsoren, zoals o.a. het wijkmanagement 
Helmond. 
 
Alle kleintjes worden deze avond verwend met 
diverse verrassingen.  
 
Zet 25 maart in uw agenda voor een bezoek 
aan onze lichtjes parade. 

 
Alle overige informatie kunt u vinden op onze website: www.helmondselichtjesparade.nl. 



Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Deze nieuwsbrief is speciaal voor ouders met kinderen van 
0 tot 12 jaar. Je vindt hier leuke en educatieve activiteiten, 

informatie over campagnes en natuurlijk boekentips.

Lees alles over de Media Ukkie Dagen en over Scoor een 
Boek! Wist je dat Helmond Sport naar de bibliotheek komt? 

Toos van den Beuken
Leesmediacoach

de Bibliotheek op school

Nieuwsbrief

Media Ukkie Dagen
Van 24 t/m 31 maart 2023 is het tijd voor de jaarlijkse Media Ukkie Dagen. Het thema van dit jaar 
is Balans: Bewegen met media. Tijdens de Media Ukkie Dagen geven we aandacht aan 
mediawijsheid in de opvoeding van kinderen van 0 t/m 6 jaar.
Daarom organiseren we weer een landelijk webinar voor ouders en zijn er in de bibliotheek leuke 
activiteiten met het thema media. Klik hier voor alle activiteiten tijdens de Media Ukke Dagen.

Landelijk Webinar: Balans: bewegen met media
28 maart, 20.00 uur
Denise Bontje van Mediasmarties.nl laat je nadenken over de plek die media heeft in het leven van 
jouw (klein)kind.  
Is er sprake van balans en hoe zou dit voor jou ideaal zijn? Deelnemers aan het webinar krijgen tips 
om meer balans aan te brengen en daarnaast krijg je te zien welke media kinderen juist in bewe-
ging kunnen zetten (of wat je daar zelf voor kunt doen).

Boekjes&Babbels: Balans!
8 maart, 10.30 uur - Asten
15 maart, 10.30 uur - Helmond
22 maart, 10.30 uur - Deurne
29 maart, 10.30 uur - Someren

De hele maand staat Boekjes&Babbels in het teken van de Media 
Ukkie Dagen. Je bent van harte welkom bij het leukste uurtje 
met je kind van 0 tot 4 jaar in de bibliotheek. 
Ontdek samen hoe je media kunt combineren met beweging. 

Scoor een Boek! - Helmond Sport in de bibliotheek
In de maand maart dagen spelers van Helmond Sport kinderen 
uit voor een potje voetbal in de bieb. Ook lezen zij voor uit 
sportieve boeken. 
Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Komen jullie 
ook?!

• Woensdag 8 maart 15:00-16:00 uur – Bibliotheek Helmond
• Woensdag 15 maart 15:00-16:00 uur – Bibliotheek Deurne
• Woensdag 29 maart 15:00-16:00 uur – Bibliotheek Someren

Boekentips met het thema voetbal

Dagboek van een 
voetbalheld
8 - 10 jaar

Hondenpoep tussen 
je noppen

vanaf 9 jaar

Het fantastische 
voetbalboek vol 
epische feiten & 
bizarre verhalen

8 - 10 jaar

Meidenvoetbal
9 - 12 jaar

Tijdens deze expiditie leren kinderen hoe ze zelf een website 
kunnen bouwen. Met HTML Henk en CSS Sara gaan kinderen 
op ontdekkingstocht in de wereld van techniek. Stap voor stap 
bouwen ze een eigen website met de programmeertalen HTML 
en CSS. Door middel van video’s, spelletjes en quizzen zijn 
kinderen supersnel een echte programmeur! 
Voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Deze expeditie bestaat uit 3 bijeenkomsten: 
woensdag 8, 15 en 22 maart. 
Van 15.00 uur tot 17.00 uur.

Expeditie: Code Qube - bouw zelf een website

Helmond - Peel
www.bibliotheekhelmondpeel.nl

https://helmondpeel.op-shop.nl/?tags%5B%5D=258&search=
http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl
https://teams.microsoft.com/registration/ognvAQjGx0-vZoNuUN3eLA,V2k3jfXvA06_CDE8lHOBTg,AYFlkUFyoE6RbCNL__uUmg,OxUNr0kEAEiaIVzFfv0cMg,BLBGOkx_T0WE_-_L_jUtMw,X4WVIpXho0WeAXqCbxLcQQ?mode=read&tenantId=01ef09a2-c608-4fc7-af66-836e50ddde2c&skipauthstrap=1
https://helmondpeel.op-shop.nl/670/boekjesbabbels-balans
https://helmondpeel.op-shop.nl/5206/expeditie-code-qube-bouw-zelf-een-website/08-03-2023
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