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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  

 

 

  

• Open huis 
• Studiedagen en vakantie 
• Verslag KCR vergadering 
• Bingo middag voor Mike 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 
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Open huis 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Open huis 
Kinderboekenweek 

 
Op dinsdag 18 oktober van 18.00- 19.30 uur nodigen wij u allen uit op ons 

Kindcentrum om alle activiteiten van het thema: Gi-Ga-Groen van de 
Kinderboekenweek te komen bewonderen. 

Graag tot dan! 
 
 

Studiedagen en vakantie 
Woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 oktober hebben 
alle kinderen vrij vanwege studiedagen. Het team treft op 
woensdag alle collega’s van Qliq Primair Onderwijs en gaat 
deze dag aan de slag met de strategische belofte en het 
schoolplan.  
Op donderdag zullen we met het team van In het Hart van 
het Hout o.a. aandacht besteden aan de nieuwe 
rekenmethode Getal & Ruimte en zitten de expertiseteams 
bij elkaar om hun plan voor dit jaar uit te werken. 
Vrijdag staat in het teken van teambuilding en gaan de 
collega’s onderling de strijd met elkaar aan en wordt de 
samenwerking getest. 
 
Maandag 24 tot en met 30 oktober hebben alle kinderen herfstvakantie. 
Tot maandag 31 oktober!  
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Verslag KCR vergadering 
Op 5 oktober vond het 1ste KCR overleg van dit schooljaar plaats. De Kind Centrum Raad is een 
samenvoeging van de Medezeggenschapsraad van de school en de Ouder Commissie van 
de Kinderopvang. De KCR heeft volgens de wet op een aantal beleidszaken advies dan wel 
instemmingsrecht. 
 
Op de agenda van dit overleg stonden 2 punten welke ik wil delen.  
De overheid heeft verplicht gesteld dat elke onderwijsinstelling een Coronadraaiboek maakt. 
In dit draaiboek zijn 4 niveaus opgenomen en van het Kind Centrum  wordt verwacht per 
niveau te beschrijven wat de maatregelen dan zullen zijn. Het coronadraaiboek raakt een 
aantal beleidszaken waar de KCR volgens de wet instemmingsrecht op heeft. Na een 
toelichting van de directie hebben wij als KCR ingestemd met het corona draaiboek. Wij 
hopen met zijn allen dat de genoemde maatregelen niet noodzakelijk zullen zijn. 
 
Tevens stond op de agenda de geplande besteding van de ouderbijdrage in dit schooljaar. 
De KCR heeft instemmingsrecht op de hoogte en de bestemming van de ouderbijdrage. Als 
KCR vinden wij het belangrijk dat de ouders weten waar het geld aan wordt besteed. 
Hieronder vindt u de begroting van dit schooljaar: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De school en de Activiteiten Commissie hebben de ouderbijdrage op hetzelfde niveau 
gehouden als vorig schooljaar. De KCR heeft gevraagd of er kosten zijn bespaard vanwege 
het niet doorgaan van de bosdag. Helaas, krijgt de school o.a. de huur van de blokhut niet 
terug. Vorig schooljaar is €2520,- aan ouderbijdrage ontvangen. Een tekort werd aangevuld 
met geld uit de onderwijsmiddelen en door het minder uitgeven aan de activiteiten.   
 
Henk-Pieter Felten 
Voorzitter Kind Centrum Raad  

Werkgroep Bedrag per kind Totaal bedrag 
 

Bosdag € 2,50 € 825,- 
Kinderboekenweek € 1,00 € 330,- 
Sinterklaas € 4,00 € 1320,- 
Kerst € 1,50 € 495,- 
Carnaval € 1,50 € 495,- 
Pasen € 2,00 € 660,- 
Koningsspelen/sportdag € 1,00 € 330,- 
Wandel-4-daagse € 1,00 € 330,- 
Overige activiteiten € 3,00 € 990,- 
   
Totaal €17,50 €5775,- 
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Bingo-middag voor Mike Slegers    
 
Op woensdagmiddag 2 november is het zover ! We gaan bingo spelen om zoveel mogelijk 
geld op te halen voor Mike. 
Wat super fijn dat er zoveel kinderen, ouders, opa’s en oma’s zijn die zich hebben 
opgegeven om mee te doen ! Dat heeft ons op het idee gebracht om op zoek te gaan naar 
een locatie voor onze bingo. En dat is gelukt! Vol trots kunnen we vertellen dat onze 
bingo-middag zal plaatsvinden in de Geseldonk. 
 
De middag begint om 13.30 uur. Vanaf die tijd ontvangen wij jullie graag in de grote zaal, 
waar de koffie/thee, ranja en wat lekkere dingen klaar staan. Ook heeft u dan de 
gelegenheid om uw bingokaarten te kopen. Aan het einde van de middag worden er ook 
nog loten getrokken voor de prijzen van de loterij. Deze kunt u ook de gehele middag 
kopen. 
 
Programma: 
13.30 – 14.00:   Inloop, koffie/thee etc., verkoop bingo-kaarten en loten 
    loterij 
14.00 – 14.30  Ronde 1, 2 en 3 
14.30 – 14.45  Pauze, koffie/thee etc., verkoop bingo-kaarten en loten  
    loterij 
14.45 – 15.15  Ronde 4, 5 en 6 
15.15 – 15.30 Afsluiting met trekking prijzen loterij en bekendmaking van het 

bedrag voor Mike. 
 
Prijzen: 

- 1 bingokaart is €1  

- 1 setje bingokaarten voor alle zes de rondes is dus €6  

- 1 lot voor de loterij is €1 , 6 loten voor €5 en 12 loten voor €10. 

- Koffie/thee: €1 

- Ranja: € 0,50 

- Verschillende prijzen tot € 1 voor de lekkere versnaperingen. 
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BELANGRIJK ! 

• De bingo-kaarten zijn wegwerp-kaarten. Het is dus belangrijk dat je je eigen 

stift/pen/stempelstift meeneemt. 

• Neem zoveel mogelijk kleingeld mee en zorg dat je de bingo-kaarten gepast kunt 

betalen. Zeker aan het begin van de middag is er weinig/geen wisselgeld. 

Heb je je nog niet aangemeld voor de bingo, maar wil je alsnog meedoen ? Vul dan 
onderstaand briefje in en lever het in bij de mentor.  
We zien jullie allemaal graag op 2 november. Wij hebben er heel veel zin in ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 

Bingo voor Mike      
Naam familie: 
…………………………………………
. 
………………………………………… 
 
Naam kind/namen kinderen: 
…………………………………………
. 
…………………………………………
. 
…………………………………………
. 
…………………………………………
. 
 

Dit kind zit/deze kinderen 
zitten in groep: 
D 1/2      S 1-2 A 
D 3         S 1-2 B 
D 4/5      S 3 
D 6         S 4  
D 7         S 5 
D 8         S 6 
              S 7 
              S 8 

Totaal aantal personen 
waarmee we naar de bingo – 
middag komen 
 
Aantal volwassenen:……… 
 
Aantal kinderen :……… 
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Hoera voor de jarigen! 
 
17 oktober  Daan van Pinxteren, groep D8 
20 oktober  Jennifer Profijt, groep S5 

Lot Scheepers, groep S5 
Tess Verbakel, groep D7 

24 oktober  Jet Meulendijks, groep S7 
26 oktober  Dani Mennen, groep S4 
27 oktober  Saar van Oijen, groep D7 
 
 
 
 

Agenda 
 
18 oktober Afsluiting kinderboekenweek / Open Huis 
19 t/m 21 oktober Studiedagen, alle kinderen zijn vrij 
24 t/m 28 oktober Herfstvakantie 
16 november KCR vergadering 
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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 Zaalvoetbaltoernooi in Helmond. We kunnen ook dit 
jaar weer in de sporthal op Suytkade in Helmond terecht! 
  
De datum van het toernooi is dit jaar 28, 29 en 30 december 2022. 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/zaalvoetbal. Inschrijven kan vanaf maandag 24 oktober. 
  
De geschatte tijden en categorieën kunnen kun je hieronder lezen (let op: tijden zijn onder 
voorbehoud): 
Woensdag 28 december 2022 
6-7 jaar gemengd: 9:00 – 12:00 uur // maximaal 20 teams 
10-12 jaar meiden: 13:00 – 17:00 uur // maximaal 20 teams 

Donderdag 29 december 2022 
10-12 jaar jongens: 09:00 – 12:00 uur // maximaal 20 teams 
13-15 jaar meiden: 13:00-17:00 uur // maximaal 10 teams 
16+ meiden: 13:00-17:00 uur // maximaal 10 teams 
 
Vrijdag 30 december 2022 
8-9 jaar gemengd: 09:00 – 12:00 uur // maximaal 20 teams 
13-15 jaar jongens: 13:00-17:00 uur // maximaal 15 teams 
16-18 jaar jongens: 13:00-17:00 jaar // maximaal 8 teams 
  
Wij zien jullie graag terug op het zaalvoetbaltoernooi op 28, 29 of 30 december in de sporthal 
op Sutkade!! 
 
  

http://www.jibbplus.nl/zaalvoetbal
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