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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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Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek En
toen? Met dit thema gaan we terug in de tijd. In onze
kerngroepen wordt een stukje van de geschiedenis
centraal gezet.
De kinderboekenweek wordt zoals altijd samen
geopend en afgesloten, helaas dit jaar zonder publiek
(dus geen open huis) maar we zorgen voor een leuk
alternatief dat het voor de kinderen mogelijk maakt om
te laten zien wat ze allemaal geleerd hebben. Op het kindcentrum willen we graag een museum
inrichten met spullen van vroeger toen de papa’s en mama’s op de basisschool zaten. We
vinden het leuk om dat samen met u te doen, de kinderen mogen dus spullen van thuis
meebrengen (voorzien van naam en kerngroep). Denk daarbij aan de typemachine, walkman,
floppiedisk etc etc.
Komende week zal er een boekenruilbeurs georganiseerd worden. Hiervoor mogen kinderen
boeken meebrengen die ze niet meer lezen, daarvoor krijgen ze dan een bonnetje. Tijdens de
beurs kunnen ze hiervoor een ander boek kiezen.

Hoera voor de jarigen van deze week!
28 september:

Elisabeth Doorenbosch, groep D3

29 september:

Celie Besancon, groep S3
Jayden Drouen, groep D5

30 september:

Stijn Geenen, groep D8

1 oktober:

Lucas Damen, groep S6/7

2 oktober:

Fabian Hüsken, groep S6

3 oktober:

Milan Moors, D4
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29 september 2020

Agenda
30 september:

Opening kinderboekenweek
KCR vergadering

Nieuws van locatie Dolfijnlaan

Nieuws locatie Slegersstraat
Het is alweer een tijd geleden dat de bibliotheek op school open is
geweest.
In de Corona tijd zijn de boeken die de kinderen geleend hebben
automatisch verlengd tot de herfstvakantie.

Vanaf deze week zal er elke maandagmiddag onder schooltijd een medewerker van de bibliotheek
aanwezig zijn.
We willen de kinderen vragen om vanaf maandag boeken in te leveren die u nog thuis heeft.
Binnenkort zal de bibliotheek ook weer open gaan zodat de kinderen onder schooltijd boeken kunnen
gaan lenen.
Hiervoor zijn we op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het uitlenen van boeken.
Mocht u het leuk vinden om op maandag en/of donderdagmiddag te helpen in de Bibliotheek? Stuur
dan een mail naar j.geubbels@inhethartvanhethout.nl. Dan neemt Judith contact met u op.
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Overig Nieuws

De Jacques Vriens Cultuurprijs, maar dan anders!
In verband met Corona lopen heel veel dingen dit jaar net iets anders en zo ook de uitreiking van dè
jeugdcultuurprijs van Helmond. Omdat een grootse en feestelijke uitreiking dit jaar niet mogelijk is,
wordt het geen Jacques Vriens Cultuurprijs 2020, maar Jacques Vriens Cultuurprijs 2021. We stellen
de prijs dus een jaartje uit. Maar, alle creatieveling die de kwasten, potloden, dansschoenen of
dwarsfluit al klaar hebben gelegd: er valt toch wat te winnen dit jaar!
Van oktober tot en met december bieden wij die creatievelingen een digitaal podium. Elke maand wordt er
één inzending gekozen, die een maand lang in de schijnwerpers staat op al onze digitale kanalen en die van
onze partners. Ook ontvang je mooie prijs die aansluit bij jouw talent.
Inzendingen kunnen tot en met 30 november worden ingestuurd. Zorg dat je je naam en leeftijd vermeldt
en gebruik #JacquesVriensCultuurprijs of #JVCultuurprijs. Je mag je inzending ook naar ons mailen via
[info@cultuur-contact.nl]info@cultuur-contact.nl.
Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/JVCultuurprijs
De spelregels vind je hier
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Herfstvakantie 2020 Jibb+
Gelukkig kunnen we weer naar school. Na al het harde werk is er natuurlijk ook weer tijd voor
vakantie. Tijdens de herfstvakantie organiseert Jibb+ natuurlijk weer super leuke activiteiten! Survival
zwemmen, Obstacle Bootcamp, Trampoline Springen, Koken en nog veel meer zal aan bod komen
tijdens de herfstvakantie. Heb jij zin om weer lekker te bewegen, kijk dan snel op de website welke
activiteiten er allemaal georganiseerd worden. Het aanbod loopt van peuterleeftijd tot zelfs het
voortgezet onderwijs. Schrijf je snel in zodat jij er zeker van bent dat je mee kunt doen bij je favoriete
activiteit.
Aanmelden kan vanaf maandag 28 september(9.00 uur) t/m woensdag 14 oktober 2020.
Kosten €2,50 per activiteit m.u.v. een aantal duurdere of gratis activiteiten.
Bekijk alle activiteiten incl. kosten, locatie en datum/tijd op www.jibbplus.nl en meld je aan!
VOL=VOL.
Kunt u de bijdrage van de activiteit niet betalen, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld
(www.leergeld.nl/helmond).

