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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 
 
  

• Inloop 
• Uit groep D5 
• Kinderdag in de bibliotheek 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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 30 16 mei 2023 

Inloop 
Zoals al eerder aangekondigd organiseren wij morgen een inloop m.b.t. de huisvesting. U 
bent van harte welkom. Onze bestuurder Ingeborg Schrama zal aanwezig zijn om eventuele 
vragen m.b.t. huisvesting te beantwoorden. 
Wanneer: woensdag 17 mei 
Hoe laat: 11.30 u. 
Waar:  locatie Slegersstraat 
 
 

Uit groep D5 
 
Blink - Het wereldrestaurant 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
De opdracht voor de leerlingen van groep 5 is dat ze een recept moeten samenstellen van 
ingrediënten op het schilderij. (o.a. gevogelte, vissen, brood, worsten etc.). Deze recepten 
worden aan elkaar gepresenteerd. 
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Kinderdag in de bibliotheek 
In veel landen vieren ze de Internationale dag van het Kind, zoals in Turkije, Polen, Roemenië, 
China en Portugal. Op deze feestdag worden kinderen in het zonnetje gezet. De Bibliotheek 
Helmond-Peel viert deze dag graag mee en doet dat dit jaar op woensdag 31 mei. Vanaf 
13.00 uur zijn alle kinderen welkom in en rondom de bibliotheek in Helmond om deel te 
nemen aan het gratis feestprogramma dat speciaal voor hen is georganiseerd. Er zijn 
activiteiten voor kinderen van 1 tot 17 jaar oud. 
 
De activiteiten vinden plaats in de bibliotheek, in de Verhalenspeeltuin en op het Piet 
Blomplein. Aanmelden van tevoren is niet nodig. Kinderen kunnen die middag binnenlopen 
en meedoen met de activiteiten die ze leuk vinden. Dankzij een bijdrage van de gemeente zijn 
alle activiteiten voor kinderen gratis. De bibliotheek en Covelt zorgen voor een glas Dixap 
(gezonde ranja), een gezond ijsje en een leuk cadeautasje voor de deelnemende kinderen. 
 
Activiteiten 
Urban Sport Parcours 
Jibb+ verzorgt op het Piet Blomplein de activiteit Urban Sports. Je mag op een parcours 
skateboarden, steppen en waveboarden. Jibb+ brengt de materialen mee waar je op kunt 
oefenen. Heb je zelf materialen en kun jij zelf vooruit? Neem gerust je eigen spullen mee! 
 
Boekentheater: De Gorgels en Kikker viert feest 
De Gorgels komen tot leven! Hoe loopt een Waakgorgel en hoe beweegt een Brutelaar? Dit 
leer je tijdens het boekentheater van Anne van den Beuken. Speciaal voor kinderen van 6-8 
jaar. Jongere kinderen kunnen aansluiten bij het feestje van Kikker, voor kinderen van 3-5 
jaar. 
 
Bewegen en balans: creatief met je lijf 
Het lichaam is geweldig en kan veel meer dan jij denkt! Samen met Djessy Huiszoon 
ontdekken kinderen spelenderwijs wat hun lichaam ze kan vertellen en wat hun lichaam 
allemaal kan. Plezier staat hierbij voorop. Er zijn 2 workshops voor verschillende leeftijden. 
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Ook kunnen kinderen kennismaken met droogijs, er kan worden geknutseld of ze kunnen een 
tas pimpen, er zijn er schmink-mogelijkheden, wordt er voorgelezen en nog veel meer. Op de 
website www.bibliotheekhelmondpeel.nl/kinderdag vind je het complete programma en 
kunnen kinderen kiezen. Of ze nu aan één of meer activiteiten deelnemen, hun middag is 
interessant én gratis. 
 

 
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
15 mei   Luca Klaassen, groep D6 

Polle Wennink, groep S6 
16 mei   Owen van Eijk, groep D6 
18 mei   Chanel van Esch, groep S4 
20 mei   Laurenze Wesenbeek, groep S3 

 
 
  

http://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/kinderdag
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Agenda 
 
17 mei    11.30 Inloop Slegersstraat. Bestuurder aanwezig. 
18 en 19 mei  Hemelvaart, alle kinderen zijn vrij 
24 mei   Vergadering KCR 
27 mei   Vormselviering, 19.00 u. 
29 mei   Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij 
2 juni   Kinderraad 
10 juli   Kennismakingsmiddag  
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
Sportolympiade Jibb+ 
Het is alweer bijna zover, de zomervakantie! Wat is er nou leuker dan deze vakantie lekker 
sportief beginnen? 
In de eerste week van de zomervakantie (maandag 17 juli t/m vrijdag 21 juli) organiseert 
Jibb+ elke dag een leuke sportochtend van 9.30 uur tot 12.30 uur met elke dag een ander 
thema! 
Zo is er bijvoorbeeld een sport- en speldag, een krachtpatserdag, een urbandag en er is 
natuurlijk ook een zeskamp. Deze keer kun je ook meedoen met je mama, papa, oom, tante, 
oma of opa. Schrijf je dan in voor de finaledag – Familie Editie! (let op: alle familieleden 
moeten zich hier ook voor inschrijven). 
Ben jij klaar voor een sportieve start van je zomervakantie?! Schrijf je dan in voor de 
sportolympiade! 
 
Dit kan vanaf dinsdag 30 mei (20.00 uur) t/m zondag 9 juli via www.sportencultuurhelmond.nl 
Vol = vol 
 

http://www.sportencultuurhelmond.nl/


0492 347 071 | info@jibbplus.nl | www.jibbplus.nl

Start jouw zomervakantie sportief!

Voor wie?

Groep 1 t/m 8

 

Elke dag een 

ander thema!

Kosten

€2,50 

per dag

Schrijf je in!
www.jibbplus.nl

 
Inschrijven kan van 30 mei

om 20:00 uur t/m 9 juli

Sportolympiade 2023



CONTACT

Ga naarwww.jibbplus.nl
en schijf je in!

Elke dag lekker actief in de eerste week
van de zomervakantie! 

Doe mee!

0492 347 071 | info@jibbplus.nl | www.jibbplus.nl

Kun je de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kun je een beroep
doen op Stichting Leergeld (www.leergeld.nl/helmond)

Sportdag (groep 1 t/m 8)
V.V. Bruheze 

Krachtpatserdag (groep 1 t/m 8)
V.V. Bruheze

Urban Sports (groep 3 t/m 8)
We-Jump 

Zeskamp (groep 1 t/m 8)
S.V. Stiphout Vooruit

Finaledag family editon (groep 1 t/m 8)
S.V. Stiphout Vooruit                       

Maandag 17 juli
09:30-12:30 uur

 
Dinsdag 18 juli
09:30-12:30 uur

 
Woensdag 19 juli

09:30-12:30 uur
 

Donderdag 20 juli
09:30-12:30 uur
13:30-16:30 uur

 
Vrijdag 21 juli
09:30-12:30 uur


