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Informatieavond Zorg 

Op donderdag 10 november hielden wij een informatieavond over ons zorgsysteem. De 

opkomst was iets lager dan bij de vorige informatieavond, maar stemde ons toch tevreden: Er 

waren ongeveer 40 ouders. Na het welkom werd er centraal een algemene toelichting gegeven 

waarin groepsoverzicht, groepsplan en onze manier van werken in de klas (driestromenland) 

werden toegelicht. Speciale aandacht was er voor onze ondersteuningsdriehoek. Deze driehoek 

is tot stand gekomen tijdens de studiedag van 2 november en geeft aan op welke manieren wij 

ondersteuning geven aan de kinderen en welke acties daar bij horen. Na een koffiepauze werd 

in vier workshops aandacht besteed aan vier specifieke elementen van onze school: 

Driestromenland, Coöperatieve werkvormen, Aandacht voor dyslexie en dyscalculie en de 

Plusklas. Hierbij werden de ouders zelf aan het denken gezet door middel van diverse 

opdrachten. De avond werd afgesloten met de  coöperatieve werkvorm ‘Geef geld’, waarbij 

ouders 10 (papieren) euro’s konden verdelen over drie onderwerpen: Zelfredzaamheid, 

Eigenaarschap en Staal, de nieuwe taalmethode. Aan het onderwerp waaraan de meeste euro’s 

werden gegeven, schenken we volgend schooljaar aandacht in de vorm van een 

informatieavond. Het winnende onderwerp was Zelfredzaamheid met € 144,-. 
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Website Peuterspeelzaal 

Onze Peuterspeelzaal Hummelbosch en onze Buitenschoolse Opvang De Boschkidzz vallen 

beide  onder de stichting Spelen = Leren. Deze heeft sinds kort haar eigen website. U kunt deze 

bereiken via het adres http://www.spelen-is-leren.nl/  of via een link op onze eigen website 

www.hetbosschehart.nl. 

PSZ en BSO hebben beide een onaangekondigde controle door de GGD gehad. De PSZ tijdens 

het nemen van de schoolfoto’s en de BSO tijdens het maken van cup cakes. Ondanks de wat 

rommelige omstandigheden zijn de rapporten positief. De verbeterpunten van de vorige 

inspectie worden nu als voldoende beoordeeld. Het rapport van de BSO is in te zien op onze 

website, het rapport van de PSZ staat binnenkort op de website van Spelen = Leren. 

 

 

Gevonden voorwerpen 

We hebben op school een aardige verzameling gevonden voorwerpen bij elkaar gespaard. 

Tijdens de ouderavonden lag alles uitgestald op het podium. Er zijn drie items meegenomen. 

Het restant bewaren we nog één week. Daarna doen we de spullen weg en starten we met een 

nieuwe verzameling. 

 

Skate clinic 

De skate Clinic voor groep 3 t/m 8 is verplaatst naar woensdag 7 december. Dezelfde richtlijnen 

blijven gelden: Tijdens de clinic staat veiligheid voorop. De deelnemers zijn verplicht het totale 

pakket aan bescherming te dragen. Die bestaat naast de skates uit pols-, elleboog-, 

kniebescherming en een helm. Kinderen gebruiken zoveel mogelijk hun eigen materialen. Als 

kinderen skates en of beschermmaterialen niet in hun bezit hebben, kunnen ze deze spullen 

lenen. Graag wel zoveel mogelijk spullen zelf laten meenemen! Ook zijn de kinderen verplicht 

om een muts, pet of capuchon mee te nemen. Deze is om onder de helm te dragen. De ervaring 

leert dat de helm dan veel beter past. Wielrijdershelm, skihelm of paardrijcap zijn prima te 

gebruiken tijdens de clinic. Kinderen van groepen 3 en 4 mogen ook rolschaatsen gebruiken. Bij 

slecht weer skaten we binnen. Skate-A-Way heeft een zorgvuldige organisatie voor het indoor-

skaten. Alle skates van de kinderen worden gecontroleerd. Skates met plastic wielen en scherpe 

randen mogen binnen niet gebruikt worden.  

http://www.spelen-is-leren.nl/
http://www.hetbosschehart.nl/


SlimmerIQuiz 

Voor het derde opeenvolgende jaar heeft onze plusklas 

meegedaan aan de, door Mensa georganiseerde, 

SlimmerIQuiz. In totaal 14 teams van scholen uit heel 

West-Brabant deden mee aan de regionale ronde, die 

werd gehouden op het Gertrudis College in Roosendaal. 

Met trots kunnen we u melden dat ons team, bestaande 

uit Lute van den Broek, Tim Hollaar en Kevin Suijkerbuijk, 

de tweede plaats wist te bemachtigen. Knap gedaan! 

 

Kerstviering 

Op donderdag 22 december houden we onze kerstviering. Dit jaar doen we dat in de vorm van 

een kerstmarkt. In de ochtend wordt in alle klassen gewerkt aan knutselwerkjes. ’s Middags zijn 

de kinderen vrij. Om 17.00 uur worden alle kinderen, ook de peuters en de kinderen van het 

KDV weer op school verwacht voor een diner. Vanaf  18.00 uur tot 19.30 uur is de kerstmarkt. 

Hiervoor zijn alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden uitgenodigd. De kerstmarkt 

vindt deze keer plaats in de buitenlucht, namelijk op het schoolplein van de bovenbouw. Iedere 

klas heeft zijn eigen kraam waar de kerstknutsels worden aangeboden. Daarnaast zijn er tal van 

andere activiteiten. Het is dus verstandig om een goed gevulde portemonnee mee te nemen! 

De opbrengst gaat naar het goede doel. In geval van slecht weer houden we de kerstmarkt 

alsnog binnen. 

Op vrijdag 23 december worden de kinderen in de ochtend nog op school verwacht. De 

kerstvakantie start om 12.00 uur. 

 


