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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

Locatie Slegersstraat: 0492 - 523701
info@inhethartvanhethout.nl

Locatie Dolfijnlaan: 0492 - 534649
www.inhethartvanhethout.nl
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Schoolfotograaf
Op dinsdag 10 mei a.s. komt de schoolfotograaf.
Behalve de portretfoto’s en klassefoto’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 15 april a.s. door een mailtje te sturen naar
c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl.
Het is leuk als de kinderen op 10 mei fleurige kleding aan hebben.

Veilige omgeving Slegersstraat
We vinden het belangrijk dat de omgeving
van ons kindcentrum veilig is voor
kinderen en volwassenen. Daarom willen
we graag nog eens aandacht vragen voor
de volgende veiligheidsafspraken:

•

We lopen met de fiets op de speelplaats

•

In de straten rondom het kindcentrum is een schoolzone ingesteld. Hier is 30 km/u de
maximale snelheid.

•

We willen iedereen vragen de ruimte voor de cockpit vrij te laten zodat alle
ouders/ophalers de kinderen in de cockpit goed kunnen zien.

•

Honden laten we buiten de speelplaats. Er zijn een aantal kinderen die het niet prettig
vinden wanneer er honden op de speelplaats zijn.

Laten we er samen een fijne en veilige omgeving van maken!

Paasviering
Vrijdag 15 april starten we de ochtend met een gezellig en heerlijk
paasontbijt. Alle kinderen zullen in hun eigen groep een ontbijtje
krijgen. We willen daarom vragen deze ochtend een bord, bestek
en een beker mee te nemen.
Na het ontbijt zullen we spelletjes spelen in de groepen, op de
speelplaats en buiten in de (pastorie)tuin.
We willen de hulpouders alvast erg bedanken voor hun hulp!
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Dringende oproep hulpouders
Koningsspelen
We zijn nog op zoek naar hulpouders die ons op
vrijdag 22 april kunnen helpen bij de begeleiding van
de Koningsspelen voor groep 6 tot en met 8. De
kinderen van deze groepen zullen op Sportpark de
Beemd sportief aan de slag gaan. Heeft u zin en tijd
om ons te helpen dan horen we dit graag. U kunt een
mail sturen naar juf Chantal;
c.swinkels@inhethartvanhethout.nl.

Hoera voor de jarigen!
12 april

Loeke de Leuw, groep S1/2b

13 april

Amy Grinwis, groep D8

14 april

Rens Felten, groep S7-8
Teun Romonesco, groep S8

15 april

Fenne van Aerle, groep D8

16 april

Nina Boggan, groep S6
Ahmad Darwish, groep 12-2b
Hailey van Dijk, groep D8

Agenda
15 april

Paasviering

18 april

2e Paasdag, alle kinderen zijn vrij

19 t/m 21 april

Eindtoets groep 8

21 april

14.00 uur Kindcentrumviering groep S4 en groep S7

22 april

Koningsspelen

25 april t/m 6 mei

Meivakantie

