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Donderdag 27 augustus 2020
Heel fijne start
We hebben samen een heel fijne start gemaakt. Het is het fijn dat alle kinderen en leerkrachten weer op
school zijn.
Vorige week verwachtten we dat de richtlijnen van het RIVM door Mark Rutte afgeschaald zouden worden.
Helaas is dat niet gebeurd. U heeft via het ouderportal de nieuwe aangepaste richtlijnen gekregen en kunnen
lezen wat het voor school betekent. Het is verantwoord om op school te zijn, uiteraard met in achtneming van
de richtlijnen. We houden u op de hoogte van mogelijke aanpassingen.
In de vakantie is er hard gewerkt. Leerkrachten hebben hun groepen op orde gebracht en Villa Vrolijk heeft
een super prestatie geleverd om in de grote vakantie drie lokalen te verbouwen en in te richten. Daarnaast is
ook het voorterrein van locatie 9 aan de kant van die lokalen volledig op de schop gegaan en is de buitenruimte aan de zijkant bij de peuterspeelzaal volledig ingericht. De geitjes maken het helemaal compleet. In tegenstelling tot wat in de krant stond is er nog plaats in de peuterspeelzaal. De aanmeldingen stromen binnen. We
gaan ons de komende tijd samen richten op de integratie van school, kinderdagverblijf en peuterspeelzaal.
Een greep uit de mooie en inspirerende ontwikkeling die dit jaar en de jaren erna op de rol staan:
- Samenwerking met Villa Vrolijk. Een lang gekoesterde wens gaat (eindelijk) in vervulling! Elkaar beter
leren kennen. Mooie kans om samen sterker te worden en ván en mét elkaar te leren. We zijn 1 openbaar
kindcentrum.
- Samenwerking is ook cruciaal voor onszelf. Speciaal de samenwerking tussen de parallelgroepen en de
gezamenlijke verantwoordelijkheid daarvoor.
- Samenwerken voor een zo sterk mogelijke instructieschool en groepsdoorbrekend werken.
- Een groot cultuurproject door meneer Felix en meneer Marvin.
- Brainport focus op internationalisering en 3.0 leren.
- Verdere integratie van Topklas, Schakelklas en Hi/Level. De expertise wordt gedeeld voor de groepen.
- Een jarenlange wens voor de vakrouteklas op vrijdagen voor een groep kinderen uit 7 en 8 is gerealiseerd.
- Praktisch: een grote schilderbeurt van de buitenkant van locatie 13 en het duurzaam maken van deze
locatie staan op de rol.
- Een tekening voor een nieuwe school op locatie nr. 9 komt in november in de gemeenteraad.
Het bruist op ’t Hout! We wensen iedereen veel geluk en een heel gezellig en leerzaam schooljaar toe! Samen
maken we de school voor de kinderen!

Welkom allemaal!
Er zijn weer veel nieuwe kinderen bij ons op school gekomen:
In groep 1/2A: Jorn van de Riet, Emily ten Haaf en Lily Roozendaal
In groep 1/2B: Zoë Scheepers, Nova Thoonen, Esmeé Sanders en Sofie Honings
In groep 1/2C: Noah Smirk, Sterre van Bussel, Chelsea Schoofs en Kay van Bussel
In groep 1/2D: Liam Gashi, Nevra Elkilic, Dries van Dijk en Milijn Thijssens
In groep 1/2E: Jelt Herijgers en Matthias Rombouts
In groep 1/2F: Zoë van 't Hof, Sophia Wijs en Nora Baghat
In groep 1/2G: Laurenze Wesenbeek, Hajar Belhadj, Taha Cebeci, Noëmi Maas, Stef v.d. Wetering en Marciano van Hattum
In groep 3A: June vd Ven
In groep 5C: Melvin Boereboom
In groep 3B: Jayden van Aerle
In groep 6A: Jamian van den Broek
In groep 3C: Bram Yilmaz en Isa Honings
In groep 6B: Ferdi Aydogan
In groep 4B: Eliz Aydogan en Lucas Honings
In groep 6C: Boaz vd Ven
In groep 4C: Luiz van Hout
In groep 7A: Kick Theeuwen
In groep 5B: Alycia Geus
In groep 7B: Jaimy Boereboom

In groep 7C: Marc Boereboom

In groep 8B: Jordy Boereboom

We wensen hen allemaal een goede start en een mooie tijd op OBS ’t Hout!

Even voorstellen
Hoi allemaal,
Ik ben de nieuwe stagiair van groep 7. Mijn naam is Dennis Liebregts en ik ben 23 jaar. Ik
ben een vierdejaars Kempelstudent en ik studeer dit jaar af. Ik zal vooral bij meneer Dennis
in de klas te vinden zijn, maar ik sta ook bij de andere groepen 7.
Mocht je nog vragen hebben aan me, stel ze dan gerust. Ik heb er zelf heel veel zin in!
Groetjes,
Meneer Dennis.

Ik ben Mirte Klerkx, 18 jaar oud, en ik woon in Helmond. Komend jaar ga ik, als tweedejaars Pabo student op de Kempel, stagelopen op OBS ’t Hout. Ik start vanaf eind september in de groep 8 van juf Pauline. Mijn eerste jaar stagelopen is mij erg goed bevallen, en
kijk er enorm naar uit om binnenkort weer voor de klas te staan!

Hoi allemaal!
Mijn naam is Amy van der Kant, ik ben 18 jaar oud en kom uit Mierlo-Hout. Ik mag dit eerste halfjaar stage lopen op OBS ’t Hout in groep 3C bij juf Robin. Ik ben derdejaars student
aan Hogeschool de Kempel en heb heel veel zin in dit jaar! Je kunt me herkennen van vorig jaar, omdat ik toen stage heb gelopen in groep 8A en groep 1/2C.
Waar je me vooral kan vinden is in de sporthal. Ik volleybal bij VC Polaris en ben trainster
van MB2 en de CMV. Verder ben ik een spontaan en energiek persoon die graag nieuwe
dingen wil zien en leren. Mocht je nog vragen hebben, mag je altijd binnenlopen. Laten we
er een leuk en leerzaam jaar van maken!
Groetjes, Amy.
Beste allemaal,
Mijn naam is Sasha en ik zal aankomend jaar stage gaan lopen bij jullie op school! Ik ben
20 jaar oud en kom uit Helmond. Ik loop momenteel stage bij Juf Joan van groep 5A, halverwege het jaar zal ik wisselen van klas. Zelf zit ik ook nog op school en mijn opleiding
volg ik aan Hogeschool de Kempel, ik zit nu in mijn derde leerjaar. Voorheen heb ik stage
gelopen op twee andere scholen en daar had ik het ook erg naar mijn zin. Ik hoop de leerlingen van OBS ‘t Hout veel te mogen leren en ik hoop ook veel dingen van de kinderen te
leren. Groetjes, Sasha.
Hallo allemaal!
Mijn naam is Dennis van de Goor, derdejaars student aan Hogeschool de Kempel. Ik loop
voor het tweede jaar op rij stage bij OBS 't Hout. Ik had het hier vorig jaar erg naar mijn zin
en kijk uit naar dit schooljaar. Het komende half jaar sta ik bij meneer Félix in groep 1/2D.
Tot snel!

Vrijwilligers gezocht voor de bibliotheek
We zijn als school erg trots op onze bibliotheek in de school en vinden het heel fijn dat de kinderen en ouders
zo enthousiast zijn. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een groepje enthousiaste vrijwilligsters. Dit
groepje zou graag nog aangevuld moeten worden. Daarom zijn wij op zoek naar ouders die ons willen helpen
in de bibliotheek. U bent altijd met twee personen aan het werk en wanneer er wat meer ouders bereid zijn om
te helpen, is de frequentie waarmee een beroep op u wordt gedaan, niet zo groot. Uiteraard kunt u zelf aangeven hoe vaak u kunt/wilt helpen. U kunt zich opgeven bij Michelle Vos (leerkracht groep 1/2 A) of door een
mailtje te sturen naar obshout@obsh.nl.
Wij hopen op een hoop nieuwe enthousiaste vrijwilligers (ook opa’s, oma’s, ooms, tantes enz zijn van harte
welkom) zodat vele handen licht werk maken.

Bibliotheekboeken: Inleverdatum
De boeken die door leerlingen vóór de lockdown zijn geleend hebben als inleverdatum 1 september. Dit kan
nog een keer verlengd worden. De BOS gaat binnenkort weer open. Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Nieuwe leden in de MR:
Hoi. Ik ben Stijn Scheepers, vader van Isa en Sem, en vanaf dit schooljaar zal ik zitting nemen in de MR. Ik hoop dat ik een positieve inbreng zal hebben de komende 3 jaar. Ik heb er
zin in! Groet Stijn.
Ik ben Phillip en samen met Danielle hebben we 3 dochters, Lizzy (6),
Fay (5) en Zoey (1). Lizzy gaat dit schooljaar naar 3B, Fay zit in 1/2F en
voor Zoey moeten we nog een paar jaartjes wachten voordat ze aan haar
school avontuur mag beginnen. De afgelopen twee schooljaren heb ik
met veel plezier deelgenomen aan de Ouderraad en vanaf komend
schooljaar ga ik me bevinden in de MR. Kijk ernaar uit om als ouder de MR te vertegenwoordigen.
Phillip Mes.

Summerscool
Veel kinderen van school hebben meegedaan met het kunstproject in de zomervakantie. Dit is georganiseerd
door meneer Marvin, de cultuurcoördinator van het Openbaar Onderwijs Helmond. Ook in dit schooljaar worden veel extra activiteiten onder- en naschooltijd voor kinderen op de openbare basisscholen Helmond uitgevoerd.
Eindhovens Dagblad:
Weekje schoolvakantie ‘inleveren’ voor kunst en cultuur
HELMOND De basisscholen beginnen maandag weer. Een grote groep leerlingen van de openbare basisscholen in Helmond krijgt deze week al les; in kunst en cultuur.
,,Wat een enorm drama", reageert Isa als museumdocent
Maartje van Wulfften-Palthe klaar is met de uitleg over het
schilderij Pyramus en Thisbe van Lucas Gassel. Achter het
tafereel op het doek schuilt een waar liefdesdrama, te vergelijken met Romeo en Julia. ,,Het schilderij is eigenlijk een
video, maar dan stil", concludeert Isa. Van Wulfften-Palthe:
,,Gassel wilde met zijn schilderijen verhalen vertellen. Mensen konden toen nog niet lezen. Je kan het inderdaad vergelijken met een stille video van nu of een stripverhaal."
In totaal 47 leerlingen van de Helmondse openbare basisscholen zijn woensdagochtend in Museum Helmond voor
een les kunstgeschiedenis waarin Lucas Gassel centraal
staat. De kunstenaar uit de zestiende eeuw wordt met een
overzichtstentoonstelling geëerd. Behalve het aanschouwen
van de schilderijen, gaan de leerlingen ook zelf in workshops creatief aan de slag.
Schimmenkunstwerk
Het bezoek aan het museum is onderdeel van het zomerschool-project van de openbare Basisscholen (OBS
Helmond), Cultuur Contact, Cacaofabriek, Museum Helmond en het Annatheater. De deelnemende leerlingen
krijgen ook theaterlessen. En werken samen aan een schimmenkunstwerk.
De zomerschool duurt vier dagen en loopt nog tot en met morgen. Deelname is vrijwillig en gratis. ,,Kunst en
cultuur horen bij het onderwijs", stelt cultuurbegeleider Marvin Corneille van OBS Helmond. Hij heeft mede de
kar getrokken voor deze zomerschool. ,,Ik richt me op talentontwikkeling. Dat gaat ook door als de scholen
dicht zijn. We organiseren deze weken al langer tijdens de andere schoolvakanties. Nu is het voor het eerst
ook in de zomervakantie. Dit is een blijvertje", zegt Corneille.
Joëlle (11) van De Bundertjes is één van de deelnemers. Ze is enthousiast over de activiteiten: ,,Ik wil later
naar de kunstacademie. Ik schilder zelf; thuis en bij oma." Schoolgenote Anouk (10) is wat terughoudender,
hoewel ze het ook prima naar de zin heeft in het museum: ,,Kunst is best leuk. Ik knutsel zelf ook veel."
Bence (9) van De Stroom vindt het prima dat zijn vakantie een week is ingekort voor de zomerschool. ,,We
konden toch niet op vakantie vanwege corona. Ja, we zijn twee keer naar het strand geweest." Hij is onder de
indruk van de werken van Gassel: ,,Echt respect voor wat hij heeft gemaakt."
Inspiratie
Joshua (10) van De Straap weet al dat hij later architect wil worden en hoopt via de zomerschool inspiratie op
te doen. Hij benadert de lessen kunstgeschiedenis in het museum op een wetenschappelijke manier. Veel

werken van Gassel zijn geïnspireerd op bijbelse verhalen. Joshua zoekt ze op in zijn bijbel: ,,Ik heb er al één
teruggevonden, de geschiedenis van David en Bathseba.”

Artikel Eindhovens Dagbad over Villa Vrolijk
Kinderdagverblijf Villa Vrolijk in Helmond is een succesverhaal: 900 kinderen in de opvang, dik 200 op
de wachtlijst. En dan is de tweede locatie bij OBS ‘t Hout nog maar net geopend. „Onvoorstelbaar.”
Jip van der Kant (7) vindt dat mama Lieke haar altijd te
vroeg komt ophalen bij de naschoolse opvang.„Nu al?”,
zegt ze dan. „Kom mij de volgende keer maar zo laat mogelijk halen, hoor”, vertelt moeder. „Dat zegt genoeg, toch?”
Tot aan de zomervakantie ging Jip elke maandag en dinsdag na school naar Villa Vrolijk aan de Geldropseweg. Na
een dag in de kleuterklas van de Openbare Basisschool ‘t
Hout aan de Mahoniehoutstraat, werd ze in een van de
twee grote gele Amerikaanse schoolbussen van Villa Vrolijk
vervoerd.
Honderd meter lopen
Als ze vandaag begint aan groep 4, hoeft Jip maar honderd
meter te lopen voor een middagje spelen onder toezicht.
Want Villa Vrolijk heeft een tweede vestiging geopend. Die is ondergebracht in het tweede gebouw van OBS ‘t
Hout, waar ook de groepen 5 tot en met 8 zitten.
Zaterdag kwamen vele ouders en kinderen alvast een kijkje nemen tijdens de open dag. In de voormalige Jorisschool staan Hans en Ingrid van der Hulst te stralen. Het echtpaar begon in 2006 Villa Vrolijk. Parallel aan
de groei van nieuwbouwwijk Brandevoort stroomde de opvang vol tot 750 kinderen. Maar ook vanuit MierloHout meldden steeds meer ouders hun kroost aan.
„Hier op de tweede locatie zitten we meteen alweer vol met nog eens 150 kinderen”, vertelt Van der Hulst.
Ouders lopen binnen, groeten Hans en Ingrid, feliciteren hen met de nieuwe locatie. Vooral het knalgroene
gazon met speeltoestellen voor de school oogst lof. „Een ondergrondse sproei-installatie”, verklapt Van der
Hulst het geheim van de frisse kleur.
‘Super-, superblij’
Directeur Mark van Kemenade staat ook te glunderen. „Onvoorstelbaar. Wij zijn hier super-, superblij mee.”
Zo’n twee jaar geleden sloegen OBS ‘t Hout (550 leerlingen) en Villa Vrolijk de handen ineen. Samen wilden
zij een ‘integraal kindcentrum’ beginnen, zeg maar een brede school waar alles onder één dak zit. Mierlo-Hout
telt er nu twee: de katholieke scholen zijn samengegaan in Het Hart Van Het Hout, OBS en Villa Vrolijk vormen een Openbaar Kind Centrum.
„Onze visies sluiten heel goed bij elkaar aan”, vertelt Van Kemenade. „Net als wij staat Villa Vrolijk voor het
geluk van kinderen, dat voelt heel goed.” De directeur roemt verder de voorzieningen in de buurt: de voetbalvelden van RKSV, de sporthal van Polaris, de toneelruimte van de Geseldonk. „Daar mogen we gebruik van maken. Eigenlijk is nu een soort schoolcampus ontstaan.”
Met de tweede vestiging van Villa Vrolijk konden veel kinderen uit Mierlo-Hout
doorstromen vanaf de Geldropseweg. Beide locaties zitten nu vol, met in totaal
negenhonderd kinderen. „En op de wachtlijst staan er nog meer dan tweehonderd”, vertelt Ingrid van der Hulst. Waar kunnen die in de toekomst terecht? Haar
man Hans fronst zijn wenkbrauwen. „Dan zouden we wéér moeten uitbreiden.”
Nieuw schoolgebouw
Eerst wachten Villa Vrolijk en OBS 't Hout maar af wanneer zij een nieuw schoolgebouw krijgen aan de Mahoniehoutstraat. In het najaar gaat de politiek daarover
praten, nadat eerdere plannen door gestegen kosten onhaalbaar bleken. Teamleider onderbouw Anke van der Heijde kijkt ernaar uit. „In een nieuw gebouw
kunnen onderbouw en peuterspeelzaal onder één dak, dat maakt de doorstroom
nog beter. Maar dit is al een hele vooruitgang.”

Nieuwe schoolkalender
Vandaag krijgen alle oudste kinderen per gezin een nieuwe kalender mee naar huis.

Borre boekjes
De kinderen van de kleutergroepen krijgen vandaag een Borre boekje mee naar huis.

Foto’s/film op onze website, het ouderportaal, instagram en twitter
Wij vinden het leuk om foto’s op onze website of op de school twitter te plaatsen van allerlei schoolactiviteiten.
Mocht u niet willen dat uw kind/eren duidelijk herkenbaar op de site wordt/worden afgebeeld, dan kunt u dit
schriftelijk bij de administratie kenbaar maken (obshout@obsh.nl), wij houden daar natuurlijk rekening mee.

Oproep schoolwas
We zoeken nog enkele ouders die willen helpen met het verzorgen van de schoolwas (handdoeken, washandjes, poetsdoeken etc.). Per toerbeurt wordt het wasgoed mee naar huis gegeven. Zoals u weet: vele handen
maken licht werk! Ook aan de ouders die vorig schooljaar meegeholpen hebben vragen we om zich opnieuw
bij meneer René aan te melden. Bij voorbaat dank.

Zorg & Ondersteuning Helmond
Zit je ergens mee?
bel 14 0492
Wie zijn wij?
Wij zijn de frontoffice jeugd, het eerste aanspreekpunt voor gezinnen namens alle gezins- en jongerencoaches van de gemeente Helmond. We bestaan uit een team van 5
medewerkers: Nicole Dekker, Lies Geurts, Wendy Bergman, Karlien de Hont en Lenneke Roks. Wij zijn ervaren gezins- en jongerencoaches binnen de gemeente Helmond.
Wat doen we?
U kunt bij ons terecht met alle vragen over opvoeden, opgroeien en gedrag van kinderen en jeugdigen in de
leeftijd van 0-23 jaar en hun gezinssituatie. Vragen kunnen bijvoorbeeld gaan over slaapgedrag, regels in huis,
het leren van nieuwe vaardigheden, omgaan met ongewenst gedrag, de communicatie in het gezin, zelfstandig wonen voor jongeren etc.
Daarnaast kunt u ons ook benaderen voor andere vragen op het gebied van zorg en ondersteuning. Bijvoorbeeld over gezondheid, geldproblemen, mantelzorg, problemen rondom een scheiding en ga zo maar door.
Mocht u graag met ons in contact komen met een vraag, om advies te krijgen of om de juiste zorg en ondersteuning te krijgen, bel dan gerust! Mochten wij de vraag niet zelf kunnen beantwoorden, dan zorgen wij ervoor dat deze bij de juiste persoon komt of wijzen wij u de weg.
Contactgegevens
14 0492, toets optie 2, vraag naar een gezins- en jongerencoach (ma t/m vr 08.30-17.00 uur)
Meer informatie?
www.zo-helmond.nl
Met vriendelijke groeten,

Nicole Dekker

Lies Geurts

Wendy Bergman

Karlien de Hont

Lenneke Roks

ANWB: Weer naar school!
Wat worden de kinderen groot! Zeker na zo’n zomervakantie lijkt
iedereen weer 10 cm gegroeid! Is dit het schooljaar dat u ze weer
een stukje gaat loslaten, het jaar dat ze zelf op de fiets naar school
mogen gaan? Of is uw kind daar nog niet aan toe en gaat u dit
schooljaar juist extra aandacht besteden aan het leren fietsen?
Om goed te leren fietsen moet er vooral veel geoefend worden, liefst elke dag weer.
Zo krijgen kinderen controle over hun fiets en leren ze beetje bij beetje hoe het werkt
in het verkeer.
Uiteraard is de hulp van ouders hierbij onmisbaar. De route van huis naar school is
een prima oefening. U weet vast al uit ervaring dat kinderen impulsief en speels zijn.
Dit is in het verkeer niet anders.
Ook als ze wat ouder zijn, kunnen ze nog niet alle verkeerssituaties overzien en zijn
ze met hun hoofd vaak bij hele andere dingen dan bij gevaarlijke kruispunten bijvoorbeeld.
Behalve heel veel oefenen met fietsen en goede theoretische onderbouwing van de regels in het verkeer is
het belangrijk dat u, als medeweggebruiker, rekening houdt met onze jonge, kwetsbare, verkeersdeelnemers.

Vanuit haar doelen, missie en visie onderneemt de ANWB in de wereld van mobiliteit, vakantie en vrije tijd een
breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, informatie en advies. In dat kader volgen hier een
aantal tips voor u, ouders en medeweggebruikers, om de veiligheid van onze kinderen te vergroten.
o
o
o
o
o
o
o

Op pad met een veilige fiets verkleint de kans op ongevallen. Kijk de fiets regelmatig na.
Laat uw kind een fietshelm dragen. Deze kan letsel voorkomen of beperken bij fietsongevallen.
Zorg ervoor dat u op tijd vertrekt naar de plaats van bestemming. Haast in het verkeer is een bron van
gevaar.
Houd u aan de verkeersregels, geef het goede voorbeeld.
Laat u niet afleiden, wees alert.
Houd rekening met de speelsheid en impulsiviteit van kinderen.
Kies als automobilist, als het even kan, niet voor de drukke wegen langs scholen als u er niet persé hoeft
te zijn en ga met een ruime bocht om fietsers heen.

De ANWB wenst u en uw kinderen heel veel veilige kilometers en veel fietsplezier dit schooljaar!

Jeugdtheaterschool Annatheater
Vanaf 16 september: Gratis proeflessen
Speel je thuis weleens dat je een koningin, een ridder of een
monster bent? Kom dan eens in het theater toneelspelen!
Vanaf woensdag 16 september beginnen de cursussen op
onze Jeugdtheaterschool weer. Kom in de maand september een gratis proefles volgen!
Op het toneel kun je van alles beleven. Je fantasie gebruiken om allerlei spannende, gekke en onverwachte situaties
te beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk om toneel te
spelen, je leert ook nog een heleboel.
Doe je mee? Kom gratis en vrijblijvend een proefles volgen. De lessen worden vanaf 16 september
op woensdagen en donderdagen gegeven.
Meer informatie: laviniagermano@annatheater.nl of bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl rubriek Jeugdtheaterschool

