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Mediawijsheid
In de week van 6 t/m 10 maart hebben we aandacht besteed aan het onderwerp
Mediawijsheid. Voor de ouders/verzorgers was er een bijeenkomst op dinsdagavond 7 maart.
De avond werd verzorgd door Mevrouw Ans van der Borst van de GGD. De PowerPoint die zij
gebruikte, inclusief links naar filmpjes op Youtube, is te vinden op onze website
www.hetbosschehart.nl onder het kopje Ouders > Informatie. We kijken terug op een
geslaagde avond met een mooie opkomst.

Week van de Lentekriebels
Officieel is de week van de lentekriebels, 20
t/m 24 maart al voorbij. Omdat wij in maart
eerst aandacht aan mediawijsheid wilden
besteden, hebben we de lentekriebels even
onderdrukt. Wij zullen aandacht aan het
onderwerp besteden in de eerste week na de
meivakantie.

Jeugdprofessional
Iedere woensdag van 10.30 uur tot 12.00 uur houdt Mevrouw Kim Lambrechts, de
jeugdprofessional van Bosschenhoofd, haar inloopspreekuur op basisschool ’t Bossche Hart. De
jeugdprofessional kan u helpen met vragen over opgroeien en opvoeden. U kunt langskomen
zonder afspraak.

Verkeershulp gevraagd
Voor het dode hoek project zijn we op zoek naar iemand die gedurende een ochtend of een
middag in juni een vrachtwagen of bus ter beschikking wil stellen om de kinderen te laten
ervaren wat de dode hoek precies inhoudt. Wie dit voor ons wil doen kan contact opnemen
met onze verkeerscoördinator, Nicole Zagers: nicolezagers@hotmail.com.

Kunst bij PSZ Hummelbosch
Vorige week was het dan eindelijk zover.... Onze peuters mochten hun zelfgemaakte
kunstwerken tentoonstellen in een heus museum! Papa's, mama's, opa's en oma's waren
uitgenodigd om al het moois te bewonderen. De tentoonstelling werd geopend door middel
van het doorknippen van een rood lint, spannend hoor. Er was geboetseerd, geverfd,
geschilderd en een mooi liedje geoefend! Applaus voor onze kleinste kunstenaars...... Knap
gedaan!

