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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  

 

 

  

• Sinterklaas 
• Bibliotheek Slegersstraat 
• Benefiet Bingo 
• Een kijkje in… 

De getrapte time-out 
• Jarigen 
• Agenda 

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/


 9 8 november 2022 

Sinterklaas 

Zaterdag zal Sinterklaas weer aanmeren in Nederland. 
Natuurlijk gaan we het sinterklaasfeest op ons kindcentrum 
groots vieren. 
Op maandag 5 december zal Sinterklaas in de ochtend op de 
Slegersstraat een bezoek brengen en in de middag op de 
Dolfijnlaan.  
De groepen 3 en 4 van beide locaties zullen op dinsdagmorgen 
22 november een bezoek brengen aan het Kasteel van 
Sinterklaas. We zullen u hierover later nog informeren. 
 
Kernplein 4 zal maandag 14 november lootjes trekken. De kinderen krijgen €3.- van ons 
kindcentrum en mogen zelf €2.- bijleggen. 
De kinderen kunnen kiezen uit 2 vormen: 
1. Een kleine surprise (cadeau + gedicht van minimaal 4 regels) 
Het cadeau wordt mooi ingepakt en de naam van de ontvanger wordt erop gezet (op 
bijvoorbeeld een envelop). Ook word er een gedicht geschreven. 

2. Een super surprise (surprise + cadeau + gedicht van minimaal 4 regels) 
Maak iets moois waar je de cadeautje(s) in of op kan doen (dus niet alleen maar een doos 
met snippers!). 
Het is leuk als de surprise te maken heeft met bijvoorbeeld: 
- Het cadeautje;  
- De persoon waarvoor je de surprise maakt; 
- Sinterklaas. 

De kinderen die kiezen voor een kleine surprise, krijgen zelf ook een kleine surprise. En 
kinderen die kiezen voor een super surprise, krijgen zelf ook een super surprise. De 
surprises mogen vrijdag 2 december ingepakt in een vuilniszak naar het Kindcentrum 
meegenomen worden. 
 
Wanneer de Sint en pieten van kernplein 4 hulp nodig hebben bij het maken van de 
surprises zullen de mentoren als hulppiet te hulp schieten tijdens de huiswerkklas.  
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Bibliotheek Slegersstraat 
De bibliotheek op school is tijdelijk gesloten. Dit vanwege de verhuizing van enkele groepen. 
We zijn nu bezig om de ruimte waar de bibliotheek zal komen op te knappen. Wanneer we de 
bibliotheek verhuisd hebben zullen we dit natuurlijk zo snel mogelijk laten weten. 
We horen van ouders dat ze berichten van de bibliotheek ontvangen dat de boeken niet 
ingeleverd zijn en daarvoor een boete ontvangen. Dit is niet de bedoeling. We kunnen op dit 
moment de ingeleverde boeken niet scannen en dus niet retour melden.   
We hebben de bibliotheek Helmond nogmaals laten weten dat we even niet open zijn en dat 
de boeken dus even niet ingeleverd kunnen worden. Mocht u nog steeds meldingen 
ontvangen laat het ons dan even weten dan kunnen we dit terugkoppelen aan de 
bibliotheek. 

Benefiet Bingo 
 

Lieve kinderen, ouders, opa’s en oma’s, 
 
Graag wil ik jullie bedanken voor de super leuke en gezellige bingo middag in 
de Geseldonk. 
Wat hebben we er met elkaar een geslaagde middag van gemaakt. Ook het 
uiteindelijk opgehaalde bedrag €1.853 brengt me weer een stuk dichter bij de behandeling 
op 8 januari 2023. 
 
Ik wil iedereen die heeft geholpen om deze middag mogelijk te maken super erg bedanken.  
Collega’s, sponsoren en de Geseldonk natuurlijk. 
 
Voor de mensen die het leuk vinden kunnen jullie de stichting volgen op facebook of via de 
website www.mikemsvrij.nl  
 
Heel veel liefs van Mike  
  

http://www.mikemsvrij.nl/
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De getrapte time-out 
Normen en waarden bepalen de gedragsregels en de richting van een groep. Normen zijn 
hierbij de regels: Zo doen wij; zo gedragen we ons; dit doe je wel, dat doe je niet. Waarden zijn 
de idealen en motieven: Dit vinden wij belangrijk; hier staan wij voor. 
In ons kindcentrum zijn deze normen en waarden weggezet in de vuistregels. Deze vuistregels 
zijn bij alle kinderen en professionals bekend. Maar is het voor iedereen altijd even duidelijk 
wat grensoverschrijdend gedrag is en welke consequenties daarop volgen? Die duidelijkheid 
kan gegeven worden door de getrapte time-out methode. In de getrapte time-out 
beschrijven we het gedrag van het kind, de plek waar het kind gaat werken, welke 
hulpmiddelen ingezet kunnen worden en wat de consequenties zijn van het gedrag. In de 
getrapte time-out is sprake van zes stappen. Van ‘mild’ grensoverschrijdend gedrag zoals 
een ander storen; een grote mond hebben of commentaar, tot aan ernstig 
grensoverschrijdend gedrag zoals: intimidatie, bedreiging en fysiek geweld. 
Bij de getrapte time-out horen ook werkplekken.  

 
Een rustig-werk-plek in de eigen groep voor stap 0 en 1, een rustig-werk-
plek buiten de kerngroep (op de gang of in de aula) bij stap 2. Vanaf 
stap 3, als er sprake is van ruzie zoeken met klasgenoten, geluiden 
maken, niet luisteren en waarschuwen geen zin meer heeft, spreken we 
over een time-out plek.  
 

In deze fase worden ouders ook telefonisch of via de mail ingelicht over 
het gedrag van het kind. Het kan ook zo zijn dat een kind een time-out 
plek krijgt in een andere kerngroep. Het kind is dan een deel van de dag 
buiten de eigen groep. Er is sprake van een respectloze houding t.o.v. 
professional, werkweigering, zelfbepalend gedrag. In deze fase volgt er 
altijd een gesprek met ouders, mentor en teamleider. 
 
Soms hebben kinderen, in samenspraak met de mentor en ouders, een eigen time-out plek. 
Deze plek is preventief bedoeld. Daarom is het werken met de conflictkrater altijd gekoppeld 
aan de getrapte time-out. Als een kind kan aangeven dat ze niet lekker in hun vel zitten en 
richting een conflict gaan, kunnen zij ook uit de situatie stappen. Kinderen die heel boos zijn, 
geven ook aan dat zij dan het liefst alleen willen zijn. Even tot rust komen zodat de ergste 
emoties kunnen zakken en er de mogelijkheid is om in gesprek te gaan.  
Vandaar de afspraak op school: als een kind op een rustig-werk-plek of een time-out plek zit, 
wordt het kind niet aangesproken door andere professionals of kinderen. Het kind geeft aan 
dat het in gesprek wil gaan, de professional geeft aan wanneer dit gesprek kan plaats vinden. 
Centraal staat hierbij de vraag: wanneer ging het nog goed en wat heb jij nodig om dit een 
volgende keer te voorkomen?  
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Hoera voor de jarigen! 
 
8 november  Liv Koolen, groep S4 
9 november  Milan Matusukas, groep D3 
   Maud van Os, groep S8 
10 november  Ivy Bordat, groep S1/2b 
13 november  Floor Berndsen, groep S3 

 
 
 
 
 

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


