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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  

 

 

  

• Honden op de speelplaats 
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• Agenda 
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Honden op de speelplaats  

Soms zien we op onze speelplaats ouders met hun hond. Niet alle kinderen vinden dit even 
fijn en daarom willen we vragen om niet met uw hond op de speelplaats te gaan staan. 
Voor een spreekbeurt maken wij graag een uitzondering.  
 
 
 

KCR 
Op 5 oktober staat de het eerste KCR overleg gepland van dit schooljaar. Op de agenda staan 
onder andere de status van de verbouwing, de ouderbijdrage en het draaiboek corona. Wilt 
hier meer over weten? Dan bent u van harte welkom bij het KCR-overleg. Neemt u van 
tevoren even contact met ons op, dan zorgen we ervoor dat de koffie/thee klaar staat. 

Wij zoeken nog steeds een ouderlid namens de Kinderopvang. Heeft u interesse?  Neem dan 
contact met ons op.  

Henk-Pieter Felten 
Voorzitter Kind Centrum Raad 
 
 
 
 

Hoera voor de jarigen! 
 
3 oktober  Milan Moors, groep D4/5 
4 oktober  Shane Obbels, groep D1/2 
6 oktober  Sebastien de Leuw, groep S4 

Djayna Otgens, groep S8 
9 oktober  Sam Korbijn, groep S8 
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Agenda 
 
4 oktober   Voorstelling Cashen (groepen 7 en 8) 
5 oktober   Start Kinderboekenweek 

KCR vergadering 
6 oktober Informatieavond Eerste Communie 

20.00 Goddelijke Voorzienigheid, Hornestraat 1, Helmond 
18 oktober Afsluiting kinderboekenweek / Open Huis 
19 t/m 21 oktober Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
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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. 
 
 
 
 
 
Over een paar weken is het alweer zo ver, de herfstvakantie! Dit betekent natuurlijk veel 
sporten en bewegen met Jibb+. Samen met verschillende sportaanbieders is er weer een leuk 
aanbod met sportactiviteiten voor kinderen van groep 1 t/m groep 8. Vanaf 3 oktober 20.00 
uur kan jij je inschrijven voor onze leuke activiteiten. 
 
Sportaanbieders 
Tijdens de herfstvakantie is er de mogelijkheid om een nieuwe sport te ontdekken! Zwem je 
graag dan kun je deze vakantie synchroonzwemmen. Of duik je liever op de grond dan is een 
keepersclinic bij Helmond Sport voor jou zeer geschikt. Hou je meer van schoppen in plaats van 
de ballen tegenhouden dan moet je zijn bij de kickboksles. Verder bieden we ook weerbaarheid 
aan, laat zien wie je bent! Ben je goed in ballen gooien en vangen dan is een handbal training 
de plek waar je moet zijn. 
 
Kijkje op de boerderij 
Ook dit schooljaar is er een mogelijkheid om een kijkje te nemen op de boerderij. Hier leer je 
allemaal leuke dingen, bijvoorbeeld dingen ontdekken over kalveren en koeien. Misschien kom 
je wel te weten wat voor producten er allemaal gemaakt kunnen worden van de dingen op de 
boerderij. Vind jij het interessant en houd je van dieren dan is een kijkje op de boerderij echt 
iets voor jou! Schrijf je snel in want vol=vol. 
 
JIBB+ 
Vanuit Jibb+ organiseren wij zelf natuurlijk ook super leuke activiteiten. Ben jij een echt PAW 
Patrol fan en zit jij in groep 1 of 2, schrijf je dan in voor deze leuke activiteit. Zit jij in groep 3 
t/m 8 en vind jij het leuk om met jouw team de vlag te veroveren? Dan is ‘capture the flag’ de 
activiteit die jij samen met onze toppers van Jibb+ moet spelen. 
 
Schrijf je in! 
Op maandag 3 oktober om 20:00 uur start de inschrijving voor de activiteiten op de website 
van Jibb+ (www.jibbplus.nl). Kosten zijn €2,50 per activiteit (m.u.v. We-Jump en Kijkje op de 
boerderij). Mocht je de activiteit niet kunnen betalen, dan kun je een beroep doen op Stichting 
Leergeld! 

  

https://www.jibbplus.nl/
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Jeugddisco Mierlo-Hout Presenteert: 
 
Speelgoed en kinderkleding beurs 
 
Dag Jongens en meisjes, 
 
Puilen de zolders weer uit en wil je spulletjes verkopen, nou lees dan onderstaand bericht maar 
eens goed door. 
 
Op 6 november 2022 wil de jeugddisco weer haar speelgoed en kinderkleding beurs 
organiseren. Deze zal gehouden worden in Wijkhuis de Geseldonk te Mierlo-Hout. De 
opbrengst van deze dag komt geheel ten goede aan de kinderen van de jeugddisco. Natuurlijk 
wat de mensen verkopen is voor hun zelf. 
 
De beurs zal bij voldoende belangstelling gehouden worden van 11:00 uur tot 15:00 uur. De 
entree bedraagt € 1,- pp. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis naar binnen. 
Mocht je nu een tafel willen huren om te verkopen dan kan dat natuurlijk. De kosten per tafel 
zijn € 5,- de afmeting per tafel is 120 cm bij 80 cm. 
 
Stuur een mailtje naar m.baggermans1@upcmail.nl tav Speelgoedbeurs 2022 
 
Het beloofd een te gekke dag te worden! 
 
Namens de Organisatie 
 
 

Deze foto van Onbekende auteur is 

mailto:m.baggermans1@upcmail.nl
https://www.deviantart.com/fumar-porros/art/Market-Stall-6-PNG-582363195
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


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

Herfstvakantie 2022

Voor wie?

Groep 1 t/m 8 en

speciaal onderwijs

 

Kosten€2,50 peractiviteit (m.u.v.We-Jump (€3,-))

Schrijf je in!
www.jibbplus.nl

 
Inschrijven kan van

3 t/m 19 oktober

Doe mee!

Kijk op de
website voor de

activiteiten,
tijden en locaties.



CONTACT

Ga naar

www.jibbplus.nl

en schijf je in!

Activiteitenoverzicht
Herfstvakantie 2022 

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)

Maandag 24 oktober
We-Jump
Kijkje op de boerderij
Keepersmiddag Helmond Sport

Dinsdag 25 oktober
Toffe Perenroute
Sport en Cultuurcarrousel
Handbal

Woensdag 26 oktober
We-Jump
PAW Patrol
Boogschieten
Archery Tag
Synchroonzwemmen

Donderdag 27 oktober
Triple Sports
Weerbaarheid
Kickboksen

Vrijdag 28 oktober
We-Jump
Diamantenroof
Capture the flag


