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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 
 
  

• Kinderraad 
• Schoolfotograaf 
• Huisvesting 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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Kinderraad 
 
Woensdag 12 april hebben we bij elkaar gezeten met de kinderraad. We hebben het over de 
brief van de verhuizing gehad. De kinderen van de Dolfijnlaan komen voor de zomervakantie 
kennismaken. We gaan met elkaar kennismaken door activiteiten zodat we elkaar meer leren 
te kennen. Zoals samenwerkingsactiviteiten zodat je elkaar meer kan vertrouwen. Hier mogen 
we zelf over nadenken wat we graag zouden willen doen. 
Ook na de zomervakantie, want dan hebben we de gouden weken. 
 
We maken een ideeënbus en dan gaan we de groepen rond. Zo weet iedereen dat ze er 
ideeën en wensen of misschien wel zorgen kunnen delen. 
 
Er werd gesproken over hoe dat je de klassen zou inrichten. Zoals grote digiborden, flexibele 
plekken en meer ruimte. 
 
Er wordt een blauwdruk gemaakt zodat de regels duidelijker zijn, zoals over het buitenspelen, 
geen petten op, het gymmen, gebruik van de laptop en meer. We hebben een paar regels 
besproken zoals het buitenspelen in de middagpauze. 
 
Tessa (S8) 
 
 
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 9 mei a.s. komt de schoolfotograaf. 
Behalve de portretfoto’s en klassenfoto’s worden er dan ook broer/zus foto’s gemaakt (alleen 
voor broers en zussen die op ons kindcentrum zitten).  
 

In principe maken wij van alle broers en zussen foto’s. Wilt u dit NIET? 

Geef dat dan door voor vrijdag 21 april a.s. door een mailtje te sturen naar 
c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl. 
 
 
  

mailto:c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl
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Huisvesting 
 
Vorige week hebben we u geïnformeerd over het samenvoegen van locatie Dolfijnlaan met 
locatie Slegersstraat. Begrijpelijk dat u naar aanleiding van dat bericht nog aanvullende 
vragen heeft. Hieronder een antwoord op de meest gestelde vragen.  
 
17 mei 11.30 uur: Inloop 
Inloop met aanwezigheid van bestuursvoorzitter Ingeborg Schrama. Op verzoek zal deze 
inloop georganiseerd worden op de Slegersstraat. De bestuursvoorzitter kan inhoudelijk 
toelichting geven over het huisvestingsproces. 
 
10 juli: Kennismakingsmiddag 
De kennismakingsmiddag zal voor iedereen plaatsvinden op de Slegersstraat. Voor de 
kinderen van de Dolfijnlaan wordt een leuke speurtocht door het gebouw georganiseerd 
zodat ze hun nieuwe plek leren kennen. Ook voor ouders is het dan, na onderwijstijd, mogelijk 
om de Slegersstraat te bezoeken. Mocht dit niet passen dan maken we graag tijd voor een 
rondleiding. We hebben de kinderraad gevraagd om te onderzoeken wat onze kinderen 
nodig hebben om deze verandering zo prettig mogelijk te laten verlopen. Heeft u hier zelf tips 
of ideeën over dan horen we dat graag. 
 
Parkeergelegenheid 
Inmiddels is er achter ons kindcentrum een extra openbaar parkeerterrein aangelegd, het is 
bereikbaar via de Houtvonkenstraat. Daarnaast zijn er rondom ons kindcentrum meerdere 
plekken waar u kunt parkeren en ook wanneer kinderen op de fiets naar school gaan kunnen 
ze door het volgen van het “rode” fietspad via de Sjef Remmenlaan een veilige route rijden. 
 
Gebouw en speelplein 
Het onderhoud van gebouwen komt, wanneer de gemeente geen bijdrage levert, voor 
rekening van het kindcentrum. Misschien lijkt het alsof locatie Dolfijnlaan in betere staat 
verkeert dan locatie Slegersstraat, maar ook op locatie Dolfijnlaan is groot onderhoud nodig. 
Een voorwaarde voor de verhuizing naar de Slegersstraat is dat het gebouw wordt opgeknapt 
voor de komende jaren. Hiermee heeft de gemeente ingestemd, inmiddels zijn de 
werkzaamheden gestart. Ook het speelplein op de Slegersstraat wordt aangepakt en we 
mogen hier een investering doen om de ruimte nog meer te benutten.  
 
Groepen 
Het gaat goed met In het Hart van het Hout, we zijn aan het groeien, hebben genoeg 
onderwijsprofessionals en door deze verhuizing kunnen we een flinke impuls geven aan de 
onderwijskwaliteit omdat alle professionals op 1 locatie werken. Door het samenvoegen van 
beide locaties kunnen we kleine groepen maken. Parallelgroepen kunnen dan samenwerken 
en instructie op niveau krijgen. In dit overzicht ziet u de voorlopige formatie zoals we die 
volgend jaar kunnen inrichten. We kiezen zoveel mogelijk voor het aanvullen van groepen in 
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plaats van te mengen. Groep 7 en 8 (dit jaar 6 en 7) blijft in de huidige samenstelling. Het kan 
zijn dat er in deze groepen voor een individueel kind een andere keuze gemaakt wordt maar 
dat is altijd in overleg met ouders. In groep 5 en 6 maken we de keuze om de combinatiegroep 
niet te handhaven en twee kleinere groepen 6 te formeren zodat er meer aandacht kan zijn 
voor onderwijskwaliteit. Voor groep 5 is er dagelijks extra ondersteuning beschikbaar. In het 
vormen van deze groepen kijken we goed naar vriendjes/vriendinnetjes, daarnaast gaat groep 6 
intensief samenwerken. 
 

Kernplein Groep Aantal 
 Instroom

groep 
      12 

2 
 

1-2A      25 
1-2B      23 

3 
 

3      20 
3      21 
4      20 
4      21 
5      30 

4 6      22 
6      22 
7      25 
7      22 
8      29 
8       18 

Totaal 
leerlingen  

                          299 
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Hoera voor de jarigen! 
10 april  Zoë Pierce, groep S4 
12 april  Loeke de Leuw, groep S1/2b 
13 april  Melody Schellekens, groep S1/2b 
14 april  Nina v.d. Elsen, groep S1/2b 
   Rens Felten, groep S8 
15 april  Ollie van Lieshout, groep S1/2b 
16 april  Nina Boggan, groep S7 
   Ahmad Darwish, groep S1/2b 
   Anna Das, groep S1/2a 
18 april  Jenna Rahal, groep S8 
19 april  Jessie Swinkels, groep S3 
20 april  Reinier de Leuw, groep S6 
   Naomi van Woerkom, groep S3 
23 april  Noa Jaspers, groep S5 
   Dylan van Poppel, groep S4 
 
 
 
 

Agenda 
18 en 19 april  Eindtoets groep 8 
21 april   Koningsspelen 
24 april t/m 5 mei Meivakantie 
9 mei   Schoolfotograaf 
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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. 
 
 
Beste voetballers en voetbalsters, 
 
Dit jaar organiseren wij eindelijk weer het straatvoetbaltoernooi in Helmond. We kunnen ook 
dit jaar weer op de Markt terecht in Helmond, midden in het centrum! 
 
De datum van het toernooi is dit jaar op zondag 18 juni, dus we hebben weer kans op mooi 
weer! Daarnaast gaan we ook dit jaar weer voor een 4x4 toernooi, waardoor er nog 
makkelijker en mooier gevoetbald kan worden. Naast het toernooi zullen we uiteraard weer 
zorgen voor vette side events! Misschien kun je zelfs wel op de foto of in de pannakooi met 
één van de profvoetballers die langs komen! 
 
Afgelopen week is het eerste bericht over dit toernooi al op onze social media kanalen 
geplaatst. Hou deze dus in de gaten de komende weken. Voor meer informatie en voor het 
inschrijven van teams kan kun je kijken op www.jibbplus.nl/straatvoetbal. Inschrijven kan 
vanaf woensdag 19 april. 
  
De geschatte tijden en categorieën kunnen kun je hieronder lezen (let op: tijden zijn onder 
voorbehoud): 
09:00 tot 11.00  6-7 jaar gemengd 
09:00 tot 11.00  8-9 jaar gemengd 
11:00 tot 13.30  13 t/m 15 jaar jongens 
11:00 tot 13.30  13 t/m 15 jaar meiden 
13:30 tot 15.30  16+ jongens 
13:30 tot 15.30  16+ meiden 
15:30 tot 18.00  10 t/m 12 jaar jongens 
15:30 tot 18.00  10 t/m 12 jaar meiden 
 
Wij zien jullie graag terug op de straatvoetbaldag op zondag 18 juni op de Markt in het 
centrum van Helmond! 
  

http://www.jibbplus.nl/straatvoetbal
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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! 
 
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! 
 
De workshops zijn bij de bibliotheek in Helmond op (onder voorbehoud): 
26 mei van 14.30 – 15.30u 
2 juni van 14.30 – 15.30u 
16 juni van 14.30 – 15.30u 
 
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): 
26 mei van 15.45 – 16.45u 
2 juni van 15.45 – 16.45u 
16 juni van 15.45 – 16.45u 
 
Het Ready to Rock Festival is op vrijdagavond 16 juni bij de Cacaofabriek. Hier moet ook gevlogd 
worden, en het festival moet gepresenteerd worden. De ontwerpen zijn hier overal te vinden. Ook 
hier zijn jullie dus aanwezig! 
Geef je snel op via https://forms.gle/xFChspJUJZ2odGkS6 
 

https://forms.gle/xFChspJUJZ2odGkS6

