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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 
 
  

• Bibliotheek Slegersstraat 
• Pasen 
• Fietskeuring groep 7 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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Bibliotheek Slegersstraat 

De bibliotheek op de Slegersstraat heeft weer een vrijwilliger 
en is weer helemaal op orde gemaakt voor de opening. 

Vanaf dinsdag 4 april kunnen de kinderen weer terecht om 
boeken te lenen ( onder onderwijstijd).  
Van 14.45-15.30 uur kunnen ook ouders met hun kind terecht 
om samen boeken uit te zoeken. 
 
Wees welkom in de bieb en veel leesplezier allemaal! 

 
 
 

Pasen 
 
Op donderdag 6 april vindt het jaarlijkse paascircuit op beide locaties plaats. De kinderen 
van de onderbouw gaan deze dag leuke activiteiten in en rondom de klas doen. Voor de 
bovenbouw staat er een leuke challenge op het programma die in de eigen klas wordt 
gedaan. Deze dag wordt er ook een high tea gehouden in de klas en daarvoor mogen de 
kinderen kleine hapjes meenemen. De inschrijflijst hiervoor wordt door de eigen leerkracht 
gedeeld. We willen u daarom vragen om uw kind op deze dag het volgende mee te geven: 

• bord 
• bestek 
• beker  
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Fietskeuring groep 7 
 
Op dinsdag 4 april is de fietskeuring voor het fietsexamen voor de groepen 7. 
Het is dus belangrijk dat de kinderen deze dag met de fiets naar school komen! 
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
31 maart  Noor van Os, groep S5 

Nell Roozbahani, groep S6 
1 april   Lieke v.d. Berg, groep D8 

Valerie v.d. Eijnde, groep D8 
Lara v. Moll, groep S3 
Denzel Verbunt, groep D6 

 
 
 

Agenda 
29 maart  KCR vergadering 
30 maart  Nationaal VVN Theoretisch Verkeersexamen 
4 april   Fietskeuring groep 7 
6 april   Paasviering 
7 april   Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 
10 april   2e Paasdag, alle leerlingen zijn vrij 
12 april   Vergadering kinderraad 
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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. 
 
Ready to Rock workshops voor groep 6 t/m 8! 
Heb jij altijd al willen vloggen? Of zie jij jezelf al je eigen podcast maken? Of ben jij toch liever 
bezig met het ontwerpen van de poster voor Ready to Rock? 
Ready to Rock organiseert samen met de bibliotheek drie te gekke workshops! 
Inschrijven kan tot 6 april, maar wacht niet te lang. Er is maar een beperkt aantal plekken. 
  
Canva 
Ben jij een echte creatieveling die het liefst van alles tekent en ontwerpt? Canva is een 
ontzettend handige tool waarmee je echt alles kunt ontwerpen. Tijdens deze super leuke 
workshops ga je aan de slag met het ontwerpen van posters voor Ready to Rock, of het 
vormgeven van de bandnamen, het maken van flyers, noem maar op. Dit wordt natuurlijk 
allemaal gebruikt voor en tijdens het Ready to Rock festival! 
 
De Canva workshops zijn bij de bibliotheek in Helmond op: 
14 april van 15.30-17.00 
21 april van 15.30-17.00u 
12 mei van 15.30-17.00u 
19 mei van 15.30-17.00u 
  
Vloggen 
In 3 bijeenkomsten leer jij de fijne kneepjes van het filmen en bewerken. Je gaat aan de slag 
met je eigen telefoon of 1 van onze iPads. De vlogs staan in het teken van Ready to Rock. We 
gaan de reis van de bandjes laten zien vanuit jullie ogen! Heb jij zin om je muziek makende 
klasgenoten te filmen en hier een gave vlog van te maken? Geef je dan meteen op! We 
hebben maar een beperkt aantal plekken. 
 
De workshops zijn bij de bibliotheek in Helmond op (onder voorbehoud): 
30 mei van 15.15-16.15u  
6 juni van 15.15-16.15u  
13 juni van 15.15-16.15u  
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Podcasten 
Zie jij jezelf al een eigen podcast presenteren? Wie zou jij dan het liefst uitnodigen? Tijdens 
deze workshop leer jij alle technische snufjes die nodig zijn om je eigen podcast te maken. Je 
leert ook hoe je moet interviewen en maakt reclame voor het Ready to Rock festival. 
 
De workshops zijn bij de bibliotheek in Helmond op (onder voorbehoud): 
30 mei van 16.15-17.15u  
6 juni van 16.15-17.15u  
13 juni van 16.15-17.15u  
 
Het Ready to Rock Festival is op vrijdagavond 17 juni bij de Cacaofabriek. Hier moet ook 
gevlogd worden, en het festival moet gepresenteerd worden. De ontwerpen zijn hier natuurlijk 
ook overal te vinden. Ook hier zijn jullie dus aanwezig! 
 
Geef je snel op via https://forms.gle/xFChspJUJZ2odGkS6 

https://forms.gle/xFChspJUJZ2odGkS6

