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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  

 

 

  

• Studiedagen 19 t/m 21 oktober 
• BOMPeC 
• Bingo middag voor Mike 
• Flessenactie voor Mike 
• Gezinsviering St. Maarten 
• Jarigen 
• Agenda 
• Extern 

mailto:Locatie%20Slegersstraat:%200492%20-%20523701%20%20%20%20%20%20%20Locatie%20Dolfijnlaan:%200492%20-%20534649%20%20info@inhethartvanhethout.nl
mailto:Locatie%20Slegersstraat:%200492%20-%20523701%20%20%20%20%20%20%20Locatie%20Dolfijnlaan:%200492%20-%20534649%20%20info@inhethartvanhethout.nl
mailto:Locatie%20Slegersstraat:%200492%20-%20523701%20%20%20%20%20%20%20Locatie%20Dolfijnlaan:%200492%20-%20534649%20%20info@inhethartvanhethout.nl
http://www.inhethartvanhethout.nl/


 8 1 november 2022 

Studiedagen 19 t/m 21 oktober 

Op woensdag 19 oktober hadden we met alle scholen/kindcentra van 
QliQ een studiedag. Voor de middag gingen we, ieder op de eigen 
school aan de slag met onze nieuwe strategische belofte. Deze luidt: 
‘We gaan voor samen.’ 

Voor de komende 4 jaar gaan we een nieuw koersplan schrijven. Wat hebben kinderen van 
ons nodig om op te kunnen groeien tot zelfstandige individuen? Hoe ziet ons onderwijs er dan 
uit? Welke doelen stellen we onszelf? Wat hebben we daarvoor nodig? Mooie, inspirerende 
gesprekken hebben we samen hierover gevoerd.  

Het middagprogramma vond plaats in Zaal Traverse met een heerlijke lunch en een 
cabaretvoorstelling met een komische knipoog naar de strategische belofte. Als afsluiting 
was er nog een gastspreker. Het was heel waardevol onze collega’s van andere 
scholen/kindcentra weer eens te ontmoeten. 

Donderdag 20 oktober was een studiedag van ons kindcentrum. De conflictkrater (BOMPeC) 
is geïntroduceerd samen met de getrapte time out. (lees over BOMPeC verder in deze 
nieuwbrief). 

Op ons kindcentrum werken we met expertise teams. Elk expertiseteam richt zich op één 
onderwerp. De expertiseteams bestaan uit: 

➢ Expertiseteam ‘aanbod’ 
➢ Expertiseteam ‘pedagogisch kompas’ 
➢ Expertiseteam ‘digitaal portfolio’ 
➢ Expertiseteam ‘PR’ 
➢ Expertiseteam ‘talentmiddag -  brainport’ 

De expertiseteams hebben de doelen voor het komend onderwijsjaar weer geformuleerd en 
op inhoud vorm gegeven. 

Daarnaast was er ruimte voor werken in je eigen groep. 

Vrijdag 21 oktober stond in het teken van een gezellig samenzijn. Bij de Brabantse Kluis 
werden wij verwelkomd en hebben daar samen een leuke ochtend doorgebracht. Vervolgens 
hebben we de herfstvakantie ingeluid! 
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Beter omgaan met conflicten (BOMPeC) 

Naast het aanbod van kennis en vaardigheden dragen we bij aan de ontwikkeling van 
gelukkige en evenwichtige kinderen. Tijdens de studiedagen hebben we hier ook bij 
stilgestaan. 

Hoe kun je kindcentrumbreed een preventief veilig klimaat neerzetten? Hoe kun je zichtbaar 
maken dat je werkt aan het omgaan met en het voorkomen van ernstig probleemgedrag? 
Hoe kun je kinderen leren, om te groeien van een conflict? Hoe kun je de school zo inrichten 
dat conflicten niet blokkeren maar gebruikt worden om er iets van te leren voor de toekomst? 

De conflictkrater geeft een tastbaar handvat om preventief aan de slag te gaan rond 
conflicten. De conflictkrater geeft met een eenvoudig schema aan hoe een conflict ontstaat, 
hoe het verloopt en ook nog hoe je ervan kunt leren om het de volgende keer beter te doen. 
 
De conflictkrater wordt in iedere kerngroep geïntroduceerd, besproken en zichtbaar gemaakt. 
Zo kunnen kinderen en professionals samen (preventief) aan de slag. We gaan er vanuit dat 
ieder kind in balans (in evenwicht) is en dus in staat is om tot leren te komen. Soms komen 
kinderen getriggerd binnen (of raken gedurende de dag getriggerd), waardoor ze niet tot 
leren kunnen komen of in conflict raken. De conflictkrater is een middel om de triggers te 
herkennen en uit de situatie te stappen, zodat je weer in balans (evenwicht) bent. Wanneer je 
toch in conflict raakt, is de conflictkrater een fijn instrument om te kijken wanneer het nog 
goed ging en wat je de volgende keer anders had kunnen aanpakken. 

Wist je dat de meeste triggers herkenbaar zijn? Vraag eens thuis wat jouw triggers zijn. 
Komen daar verrassende antwoorden uit? 
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Bingomiddag voor Mike! 
 
Morgenmiddag, woensdag 2 november is het zover ! We gaan bingo 
spelen om zoveel mogelijk geld op te halen voor Mike. 
 
De middag begint om 13.30 uur in de Geseldonk. 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. 

 
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. 

 
  



 8 1 november 2022 

Flessenactie voor Mike 
Op dit moment hebben we met de flessenactie al 132 euro opgehaald en we gaan deze week 
nog een keer naar de winkel om weer een heleboel flessen in te leveren. Inleveren van de 
statiegeldflessen kan nog steeds. Dus hebt u nog lege statiegeldflessen? Wij zijn er blij mee. 
Woensdag, na afloop van de bingo, zal juffrouw Gertie de tussenstand bekend maken. 

Lieke en Lynn uit kerngroep D8 

 
 
 

Gezinsviering St Maarten 
Op zaterdag 12 november is er om 19.00 uur een gezinsviering met het thema Sint Maarten in 
de Luciakerk. Vind je het leuk om actief mee te doen tijdens deze viering? 
Geef je dan op voor het koortje. We oefenen op donderdag 04 november en donderdag 11 
november tussen 15.00 uur en 15.30 uur op locatie Dolfijnlaan in het lokaal van juf Dominique. 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar  d.voesten@inhethartvanhethout.nl 
 
 

 

Hoera voor de jarigen! 
 
3 november  Lynn v. Kilsdonk, groep S7 
4 november  Noël Relou, groep D1/2 
5 november  Vince van Woezik, groep S7 
6 november  Nore de Groot, groep S6 

Bradley de Laat, groep S4 
 
 
 
 

Agenda 
 
12 november Gezinsviering St. Maarten 
16 november KCR vergadering 
5 december Sinterklaasviering 
6 december Studiedag, alle kinderen zijn vrij 
 
  

mailto:d.voesten@inhethartvanhethout.nl
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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. 
 
Zie de bijlagen: 

• Bibliotheek Helmond-Peel – Nieuwsbrief Mediawijsheid 
• GGD: cursus en flyer Waardenvol communiceren 

 



de Bibliotheek op school
NIEUWSBRIEF

Toos van den Beuken
LeesmediacoachWeek van Mediawijsheid

Van 4 tot en met 11 november is de Week van de Mediawijsheid met als thema ‘Like en cancel’ en 
gaat over het stimuleren van sociaal gedrag online. Nu we steeds meer live doen, is het goed om 
een balans te vinden. Maar hoe doe je dat? Hoe staat het ervoor met het mediagebruik van jouw 
kind(eren)? Hoe ga je met elkaar in gesprek over het gedrag online. De Week van de Mediawijsheid 
is hét moment om er samen eens bij stil te staan. We geven je graag tips en adviezen.

WEBINAR: SAMEN SOCIAAL ONLINE
Op dinsdag 9 november van 20.00 uur tot 21.00 uur neemt 
Denise Bontje van Mediasmarties.nl ouders mee in het 
mediagebruik van kinderen tot 12 jaar. In hoeverre is er sprake 
van balans? Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Waar leg 
je de grens voor online of offline contact en hoe praat je met je 
kind over media? Welke media kun je daarvoor gebruiken? Je 
ontvangt praktische tips om het gesprek aan te gaan over het 
gedrag online. Ook is er voldoende ruimte voor vragen. 
Laat je inspireren!

Beeld en geluid mediaspel
Hou je van spelletjes? Speel dan zeker, samen 
met jouw kind, het mediaspel. Aan de hand van 
dit spel ontdekken spelers elkaars media 
gewoontes. Wie kent de grappigste reclames? 
Wie besteedt de meeste tijd aan games of aan 
sociale media? Ga lekker samen op de bank 
zitten, of aan de keukentafel, en speel het 
mediaspel. Ontdek nieuwe kanten van je 
huisgenoten. Ze zullen je zeker verrassen! 

Mediamatties
Mediamatties is een tool om ouders te 
ondersteunen in het gesprek over sociale 
media en gamen met hun kind. Praten jullie 
thuis weleens met elkaar over gamen, sociale 
media en internet? Zijn jullie het altijd met 
elkaar eens, of zijn er verschillen? Test het in 
dit spel, speciaal voor kinderen tussen de 10 
en 12 jaar en hun (groot)ouders. Je speelt met 
z’n tweeën, maar allebei op een eigen scherm. 
Het duurt ongeveer 20 minuten. Pak alvast een 
tweede apparaat erbij, dan kunnen jullie 
beginnen! Tijdens drie rondes krijgen ze een 
kijkje in elkaars online wereld.

http://


 

B&B - Begrijpen en begrepen worden. Voor een open 
en eerlijke communicatie en relatie met je kind 
 
In de slaapkamer van je kind ontstaat een grondkast, de telefoon is als een navelstreng verbonden met je 

puber en je peuter van twee zegt nee! 

 

Vraag jij je wel eens af hoe jij communiceert met je kind(eren)? Komt jouw boodschap eigenlijk wel over 

zoals jij die bedoeld had? En hoe goed luisteren jullie nu echt naar elkaar?  

In de interactieve cursus ‘Waardenvol communiceren met je kind’ krijgen ouders/verzorgers handvatten 

om de eindeloze uitdagingen van het opvoeden toe te passen. In 5 lessen van 2 uur vertelt Cindy Derksen 

je de basisprincipes van het communiceren met het kinderen. Je leert zo luisteren dat je kind zich 

begrepen voelt. Zo praten dat jij ook begrepen wordt. Zo conflicten oplossen zodat niemand verliest.  

En zo afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt!  

 

Voor wie 

Alle ouders/verzorgers met kinderen tussen 2 en 12 jaar kunnen deelnemen. Deze cursus is, in verband 

met een subsidieregeling, gratis voor inwoners van Helmond  

 

Wanneer 

Het betreft een online cursus van 20:00 – 22:00 uur via MS-teams: 

• Dinsdag 1 november 2022 | Vervolgdata: 8-11-2022 | 15-11-2022 | 22-11-2022 | 29-11-2022 

 

Aanmelden 

Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost: https://jgz.ggdbzo.nl/cursussen/waardenvol-

communiceren/ 

Of maak gebruik van deze link: Waarde(n)vol communiceren - JGZ BZO (ggdbzo.nl) 

 

Informatie? 

Voor meer informatie over Waardenvol communiceren met Kinderen stuur een mail naar GGD BZO: 

secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl of naar de cursusleider Cindy Verhofstad-Derksen: 

info@zijnenzen.nl  | website van Zijn en Zen  

 

 
Wat vonden deelnemers van deze cursus? 

• Ik dacht dat ik al actief luisterde maar ben erachter gekomen dat dit veel beter kan 

• Meteen resultaat! 

• Fijne lessen, goede communicatie met een mix van theorie, praktijkvoorbeelden en humor! 

• Meegaan met de gevoelens van je kind in plaats van met oplossingen te komen. Laat het kind 

zelf de oplossing bedenken. 

• Verschil tussen jongens & meisjes: dat had ik eerder moeten weten! 

• Eyeopener! 

 

https://www.ggdbzo.nl/cursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
mailto:secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl
mailto:info@zijnenzen.nl
https://www.zijnenzen.nl/over-zijn-en-zen/
https://www.zijnenzen.nl/over-zijn-en-zen/


Aanmelden 

Meld je aan via de website van de GGD Brabant-Zuidoost:  

Cursus Waarde(n)vol communiceren met kinderen | GGD Brabant-Zuidoost (ggdbzo.nl) 

of stuur een mail naar: secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl 

Startdata najaar 2022 
 

Dinsdag 1 november 2022 

Tijd: 20:00 – 22:00 uur 

Online 

https://www.ggdbzo.nl/cursus/cursus-waardenvol-communiceren-met-kinderen/
mailto:secretariaat-jeugdgezondheid@ggdbzo.nl?subject=Vraag:%20Cursus%20Waarde(n)vol%20communiceren%20met%20Kinderen
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