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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

27 oktober 2020

09

Bedankt en tot ziens!
Beste kinderen en ouders/verzorgers,
En dan ineens is het er.
Komende donderdag 28 oktober neem ik op gepaste wijze afscheid van In het Hart van het
Hout. In het klein, omdat in verband met de aangescherpte corona maatregelen een
persoonlijk afscheid helaas niet mogelijk is.
In alle jaren in Mierlo-Hout heb ik ontzettend veel kinderen, ouders, collega’s,
wijkgenoten en andere betrokkenen bij het kindcentrum mogen ontmoeten.
Met heel veel dankbaarheid en trots kijk ik terug op de fantastisch mooie tijd.
Ik ga per 1 november een nieuw uitdagend avontuur aan.
In Afrika zeggen ze You can leave Africa but it won’t leave you.
En zo is het .. want wat in je hart zit raak je nooit meer kwijt.
Ik zal In het Hart van het Hout nooit vergeten.
Via deze weg wil ik iedereen ontzettend bedanken voor de fijne
samenwerking, het vertrouwen en de mooie kaarten en berichtjes
die ik afgelopen tijd heb mogen ontvangen.
Het ga jullie goed en tot ziens!
Petra

Bericht van de Kindcentrum Raad (KCR)
Het vertrek van directeur Petra, betekent dat het College van Bestuur (CVB) van QliQ primair
onderwijs op zoek gaat naar een geschikte opvolger.
De KCR heeft daarin een belangrijke taak. Zij heeft namelijk adviesrecht. Dit betekent dat de
KCR een advies mag geven over een voorgestelde directeur. Het CVB neemt de KCR al
vroegtijdig mee in de stappen die ze nemen. Op die manier kunnen we als KCR al vroegtijdig
meekijken en eventueel al advies geven.
Het zoeken naar een nieuwe schoolleiding gaat in goed overleg. De CVB heeft verschillende
opties doorgenomen en dit wordt nu verder uitgewerkt. De huidige locatie leiders worden ook
betrokken in dit overleg om zodoende gezamenlijk een juiste invulling te geven aan de
schoolleiding. De KCR zal u op de hoogte houden van dit proces.
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U zult begrijpen dat een bepaalde geheimhouding verbonden zit hieraan. Het is voor
mogelijke kandidaten heel vervelend als hun namen rond gaan. Daarom kunnen wij geen
uitspraken doen over specifieke personen.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat we spoedig tot een passende oplossing komen. Mocht u
vragen hebben, neemt u dan contact op met de KCR via kcr@inhethartvanhethout.nl
Namens de Kind Centrum Raad
Henk-Pieter Felten
Voorzitter

Aangescherpte coronamaatregelen
Het zal u niet ontgaan zijn dat de Corona maatregelen vlak voor de herfstvakantie
aangescherpt zijn. Ook voor ons kindcentrum betekent dit het een en ander. Zo zijn er extra
maatregelen ten aanzien van:
- Ouders en externen in de school; Hiervoor geldt dat er geen ouders en externen in de
school anders dan dringend noodzakelijk is, en wanneer zij een structurele bijdrage leveren
aan (ondersteuning) van het primaire proces
- Excursies en uitstapjes; Hiervoor geldt het dringende advies van de overheid om voor
groepsactiviteiten buiten de school zoals bijv. schoolreisjes, excursies en schoolkampen de
reisbewegingen zoveel als mogelijk te beperken. Indien een school besluit toch een activiteit
te organiseren op een andere locatie, dan zijn de regels zoals die gelden op die locatie van
toepassing. We zien dat veel organisaties terughoudend zijn in het openstellen van hun
locatie aan externen. Ook de organisatie van het Kasteel van Sinterklaas heeft onlangs laten
weten dat de bezoeken dit jaar niet doorgaan.
- Inzetbaarheid van medewerkers; Over het algemeen geldt dat het alle zeilen bij zetten is
om alle groepen goed te bezetten. De richtlijnen zijn voor medewerkers om zo veel mogelijk
na schooltijd direct naar huis te gaan. De krappe bezetting kan betekenen dat we tijdens
schooltijd mogelijk slechter telefonisch bereikbaar zijn. We vragen u daarom om zo veel
mogelijk via mail te communiceren.
Meer informatie op https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
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Ouderportaal Parnassys
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Voor het registreren van de gegevens van onze leerlingen, het bijhouden van hun
ontwikkeling en het verwerken van hun Citoresultaten gebruiken wij het programma
ParnasSys. Dit programma biedt tevens de mogelijkheid om u als ouder/verzorger inzage te
geven in de persoonsgegevens, absenties en de Citoresultaten van uw kind(eren).
Dit alles kan via het ouderportal van ParnasSys. U vindt het ouderportaal hier:
https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/, maar ook in de schoolapp.
Deze week ontvangt u een mail met een gebruikersnaam en een link om uw wachtwoord in te
stellen. Het eerste wachtwoord bestaat uit een lange reeks cijfers en letters. Het is handig om
dit wachtwoord bij de eerste keer inloggen te kopiëren en te plakken vanuit het mailbericht.
Vervolgens kunt u het op een eenvoudige manier wijzigen in een voor u makkelijk te
onthouden wachtwoord. Indien u geen e-mail heeft gehad of de gegevens kwijt bent geraakt
kunt u contact met de administratie opnemen. Er wordt u dan een nieuwe e-mail gestuurd.
Nadat u dit gedaan heeft, kunt u zelf binnen het ouderportaal uw eigen gegevens bekijken en
informatie over uw kind(eren). Als informatie niet correct in het systeem staat kunt u dit zelf
wijzigen. Mocht dit niet lukken kunt u de wijzigingen doorgeven aan Christel van Houwelingen;
c.vanhouwelingen@inhethartvanhethout.nl.
Indien twee e-mailadressen van u bekend zijn, krijgen beide ouders middels een eigen
inlogcode toegang tot het ouderportaal. Als u hier geen bericht van ontvangt, wilt u dit dan
doorgeven aan de administratie?
Naast de persoonsgegevens staan ook de Citotoetsgegevens in het ouderportaal.
Op het moment dat Cito toetsen afgenomen worden zetten we het ouderportaal tijdelijk
dicht. De mentor van uw kind(eren) heeft dan de tijd om de citotoetsen in te voeren, te
analyseren en de toetsen met uw kind te bespreken. Eventueel zal de mentor contact met u
opnemen om de toets met u te bespreken. In de nieuwsbrief zullen we aangeven wanneer we
het ouderportaal dicht zetten en wanneer u als ouders weer terecht kunt in het ouderportaal.
Mocht u dan naar aanleiding van de Citouitslagen vragen hebben dan kunt u altijd contact
opnemen met de mentor.
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Schoolfruit
Beste ouders,
Van 9 november t/m 16 april krijgen uw kinderen op school gratis drie porties
groente en fruit per week. De school doet namelijk mee aan EU-Schoolfruit!
Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te
eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!
De vaste schoolfruitdagen worden woensdag, donderdag en vrijdag. Op deze dagen hoeft uw
kind geen fruit (of groente) van thuis mee te brengen.
De groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. Er zijn voor de
school en de ouders géén kosten verbonden aan het programma. U kunt hierover meer lezen
op www.euschoolfruit.nl.
Op naar een lekker en gezond schooljaar!

Hoera voor de jarigen van deze week
26 oktober:

Dani Mennen, groep S3

27 oktober:

Saar van Oijen, groep D5

1 november:

Bo Pijpers, groep S7/8
Kieran Pijpers, groep S7/8

Agenda

27 oktober 2020

09

Nieuws van locatie Dolfijnlaan
Activiteitencommissie is op zoek naar jou!
Voor het organiseren van vieringen en activiteiten heeft In het Hart van het Hout een
activiteitencommissie. Deze commissie bestaat uit betrokken ouders en professionals die met
veel toewijding en creativiteit samenwerken in het bedenken en organiseren van vieringen en
activiteiten op het Kindcentrum. Voor wat betreft locatie Dolfijnlaan zijn we op zoek naar
aanvulling op de club enthousiaste ouders. Ben jij of ken jij iemand die hier graag bij aan wil
sluiten of eerst nog wat extra informatie hierover wil krijgen, mail dan naar
activiteitencommissie@inhethartvanhethout.nl

Verzoek: bij overlast melden!
Met regelmaat krijgen we vanuit de wijk bericht wat betreft overlast rondom onze locatie
buiten openingstijden.
Met name het bankje voor onze locatie blijkt een gewilde plek voor jeugd om samen te komen.
Wij zorgen ervoor dat de poortjes gesloten zijn zodat het plein minder goed toegankelijk is en
hebben onze bordjes vervangen wat betreft toegang tot het plein. Helaas blijkt dat
onvoldoende preventief te werken. Inmiddels is er contact met onze twee wijkagenten. Vanuit
hen het dringende verzoek om bij overlast direct het algemeen nummer te bellen 0900-8844.
Op deze manier kunnen zij direct in actie komen en passende actie ondernemen.
Samen zijn we verantwoordelijk, alvast hartelijk bedankt voor de medewerking.

27 oktober 2020

09

Nieuws locatie Slegersstraat
Mocht u thuis nog boeken van de bibliotheek op school hebben liggen die geleend zijn voor
de lockdown, dan willen we vragen deze zo snel mogelijk in te leveren bij de groepsleerkracht.
De boeken waren tijdens de afgelopen maanden automatisch verlengd tot de herfstvakantie
maar de inleverdatum is inmiddels verstreken.

Overig Nieuws
Zet je licht aan!

Op zondag 25 oktober is de wintertijd weer in gegaan!
De ANWB zet zich al jaren in voor verkeersveiligheid. 67% van de Nederlanders heeft wel eens
een onveilige verkeerssituatie meegemaakt door fietsers zonder licht. En de kans op een
aanrijding neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten.
Ook dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen veilig en
goed zichtbaar op de fiets naar school gaan.
De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. het
correct voeren van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met
spuitkrijt dat makkelijk is aan te brengen bij het fietsenhok en op het pad voor het hek van de
school. Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht aan” zijn
fietsverlichting wél aanzet. Vaak werkt de fietsverlichting wel maar vergeet men deze echter
aan te zetten. Dit jaar wordt deze gedragsinterventie wederom ingezet. Wilt u meer informatie
kijk dan op www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie

