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Nieuwsbrief  
 

’s-Hertogenbosch, donderdag 25 november 2021 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Lerarentekort 
Zoals al eerder aangegeven is het tekort aan invallers bij afwezigheid van een collega groot. Helaas 
moet u er steeds meer rekening mee houden dat een klas thuis moet blijven, omdat er niemand 
beschikbaar is om het onderwijs te verzorgen. Een aantal ouders met een onderwijsbevoegdheid 
heeft zich aangeboden om incidenteel in te vallen, waarvoor veel dank! Mocht u ook een 
onderwijsbevoegdheid hebben en hierover een keer willen praten, maar gerust een afspraak met 
Anke. De afgelopen weken hebben diverse collega's én een ouder al bijgesprongen door een klas 
over te nemen. Helaas konden we niet voorkomen dat vrijdag voor het eerst een groep geen 
onderwijs kreeg. Wij doen ons uiterste best dit zoveel mogelijk te voorkomen. Als we onverhoopt 
een groep geen onderwijs kunnen bieden, brengen we u daarvan zo snel als mogelijk op de hoogte. 
Houdt u hiervoor Socialschools goed in de gaten. Wij rekenen op uw begrip. 

 

Parkeren 
Deze week hebben we een uitgebreid gesprek gehad met een verkeerskundige van de afdeling 
leefomgeving van de gemeente Den Bosch. Hierbij hebben we de input van betrokken ouders, 
buurtbewoners en ondernemers uit de omgeving van het KC meegenomen. Er is een aantal acties 
uitgezet en rond kerst vindt er al een vervolggesprek plaats.  
Ondertussen blijft het parkeergedrag rond het KC erg belangrijk en blijven we u vragen de auto 
zoveel mogelijk thuis te laten en niet te parkeren en stil te staan rond het gebouw op plaatsen waar 
dit niet is toegestaan. De veiligheid van onze kinderen is van groot belang! 

 

Voorleeswedstrijd 
Maandag vond de voorleeswedstrijd plaats in de speelzaal van ons KC. Helaas vanwege corona niet 
met publiek in de speelzaal, maar via Teams hebben de groepen 6, 7 en 8 de wedstrijd helemaal 
kunnen volgen vanuit het eigen lokaal. Onze vier finalisten Thijmen en Isa uit groep 8 en Diete en 
Saad uit groep 7 hebben allemaal een prachtig stuk voorgelezen en de groepen hebben vol aandacht 
en trots naar hen geluisterd. Wat zijn we trots op deze vier voorleeskampioenen! Helaas kan er maar 
één naar de Bossche finale van de voorleeswedstrijd. Het was een moeilijke beslissing voor de jury, 
maar uiteindelijk is Saad de voorleeskampioen van Het Stadshart geworden en gaat hij ons begin 
komend jaar vertegenwoordigen, alvast succes Saad! 
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Bossche Kinderparlement 
Sijmen (groep 8) en Zenno (groep 7) hebben voor ons KC vrijdag deelgenomen aan het Bossche 
Kinderparlement. Deze keer helaas niet live vanuit de raadszaal maar online. We kunnen terugkijken 
op een geslaagde bijeenkomst, waar 25 scholen samen met wethouder Ufuk Kahya in debat/dialoog 
gingen. Dank aan Sijmen en Zenno voor het vertegenwoordigen van ons KC! 

 

Wilt u meer informatie over het Bossche kinderparlement, kijk op onderstaande link: 
https://www.bosschekinderparlement.nl/ 

 

Thema feesten en religies 
In het hele KC werken we op dit moment met het thema “feesten en religies”. Via Socialschools 
houden we u op de hoogte van alle activiteiten en het lesaanbod in de verschillende groepen. 
Hopelijk laten de richtlijnen rond corona het toe dat we met de groepen naar de Sint- Janskathedraal 
lopen om het thema nóg betekenisvoller te maken en de onderwijsdoelen te koppelen aan het 
culturele aanbod in de binnenstad. Ook de Sint- Catharinakerk zal een bijzonder plekje hebben 
binnen dit thema.  

Sinterklaas 
Wat is er toch allemaal aan de hand op Het Stadshart? Door het KC hangen allemaal bordjes met 
teksten zoals: ‘’Hier wordt hard gewerkt’’ of ‘’Pas op! Werk gevaar!’’. Vandaag kregen de kinderen te 
horen dat de pieten druk bezig zijn met het maken van een schatkamer op zolder. Er is wel één groot 
probleem: de pakjes van de kinderen zijn nog niet aangekomen op het KC. Komen ze nog wel op tijd 
binnen? De pieten raken een beetje in paniek. Sinterklaas mag hier natuurlijk niet achter komen…  

Kerst 
Twinkelende lichtjes, versierde dennenbomen, vrolijke kerstmuziek; het is bijna kerst! Op vrijdag 24 
december vieren we op KC Het Stadshart dit bijzondere feest. Alle leerlingen nemen een zelfgemaakt 
kerstontbijt mee naar school. In de klas zullen we samen met de leerlingen ontbijten. Alle leerlingen 
worden om 8.00u op school verwacht. Dan is het nog donker en kunnen we alle twinkelende lichtjes 
goed zien. Op deze dag mogen de kinderen in kerstkleding naar school komen. Denk aan een mooie 
jurk, een net overhemd met een stropdas of een feestelijke kersttrui; het mag allemaal! Op school 
krijgen de kinderen iets te drinken en een klein kerstcadeautje.  

 
Hoofdluis 
Helaas is het nog niet mogelijk om in het KC de hoofdluiscontrole weer op te starten. Wij vragen u 
hierop zelf alert te blijven. Hoofdluis gaat niet vanzelf over. Hoofdluis behandelen kan op twee 
manieren. De beste aanpak is om de haren twee weken lang elke dag goed door te kammen met een 
fijntandige kam. Het duurt tien dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk 
te verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Voor meer informatie, kijk op 
onderstaande link:  

https://www.bosschekinderparlement.nl/
https://www.bosschekinderparlement.nl/
https://www.bosschekinderparlement.nl/
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https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis  

 

Kleding voor de kleuters gevraagd 
Heeft u thuis lange broeken, sokken, ondergoed, shirts en truien voor jongens en meisjes in de 
maten 104 t/m 122 die niet meer gedragen worden? Dan zouden we die graag ontvangen als 
reservekleding voor de kleuters. U kunt dit afgeven aan Marjolein of Marleen. Regelmatig wordt er 
na een ongelukje kleding meegegeven. Wilt u deze kleding nadat het gewassen is mee terug naar 
school geven? 
Onze dank hiervoor. 

Studiedag 

Op 6 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor het team. Wij wensen iedereen alvast 
een gezellige pakjesavond en 6 december een fijne vrije dag! 

https://www.jouwggd.nl/lichaam/hoofdluis
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