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Logopedie op ’t Bossche Hart 

Wij ervaren dat veel kinderen behoefte hebben aan logopedie op het gebied van taal, spraak, 

stem of gehoor. Door flinke wachttijden bij de gemeente duurt het echter vaak lang voordat er 

daadwerkelijk actie kan worden ondernomen en dat is jammer. Vanaf januari hebben wij op BS ’t 

Bossche Hart een mooie oplossing voor dit probleem: Gedurende één dagdeel per week zal 

Kindzorgcentrum Educto bij ons op school Logopedie verzorgen. Dit heeft meerdere voordelen: 

Geen wachttijden, korte lijntjes naar de leerkrachten en de leerlingen verliezen weinig lestijd 

omdat ze het gebouw niet uit hoeven. Er zal een informatieavond gegeven worden over de 

inhoud en mogelijkheden van logopedie. Meer informatie hierover volgt spoedig. 

 

SIDI 

Op 12 oktober jl. hebben wij onze studiedag gehouden. Het was een zinvolle, inspirerende 

studiedag, waarbij optimaal onderwijs voor ieder kind centraal stond. Een hulpmiddel hierbij is 

SIDI. Dit is een signaleringsinstrument waarmee wij de talenten van onze leerlingen nog beter in 

beeld kunnen krijgen. In een beperkt aantal gevallen vraagt SIDI ook om een vragenlijst door 

ouders in te laten vullen. De vragen hebben betrekking op hoe u als ouder uw kind ziet. De 

antwoorden  maken het beeld van de school compleet.  

 

Vervanging Richard 

Helaas zal onze conciërge, Richard Pertijs, door familieomstandigheden voorlopig afwezig zijn. 

Voor zijn schoonmaaktaken is vervanging gevonden in de persoon van mevrouw Willy Rommers. 

De conciërgetaken zullen voorlopig door de leerkrachten zelf worden uitgevoerd. 

 

Jeugdverpleegkundige 

Lieke van Son, de jeugdverpleegkundige, komt op maandag 11 december nog eenmaal bij ons op 

school. Van 8.30 uur tot 9.00 uur is zij beschikbaar als aanspreekpunt bijvoorbeeld voor ouders 

die thuis problemen ervaren of vragen hebben m.b.t. de opvoeding van hun kind. Voor de 

gesprekken zal gebruik gemaakt worden van het kantoor van onze IB’er, juffrouw Joselien. 
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Oproep hulpouders Kerst 

Zodra Sinterklaas ons land verlaten heeft, wordt de school omgetoverd in kerstsfeer. Onze 

kerstviering is op donderdag 21 december. In de ochtend krijgen de kinderen een 

kerstprogramma. ’s Middags zijn de kinderen vrij, zodat het leerplein gereed gemaakt kan 

worden. Alle kinderen worden om 16.45 uur op school verwacht voor een gezellige kerstmaaltijd. 

Na de maaltijd lopen we een tocht door het dorp, waarna we afsluiten op ons leerplein. Om de 

viering in goede banen te leiden hebben we hulp nodig. Eind volgende week ontvangt u een brief 

waarna u kunt aangeven dat u een helpend handje wilt toesteken. Alvast bedankt! 

 

Kinderpostzegels 

Een groot compliment voor onze 26 leerlingen van groep 7/8. Samen 

hebben zij maar liefst € 3369,83 opgehaald voor het goede doel! Hiermee 

hebben zij het certificaat ‘superschool’ gehaald. Het certificaat krijgt een 

mooi plekje in de school. Knap gedaan jongens en meisjes! 

 

Oproep vrijwilligers PSZ 

Vanuit Peuterspeelzaal Hummelbosch een oproep. Er wordt gezocht naar vrijwilligers die de 

leidsters gedurende een dagdeel kunnen ondersteunen. Om hun werk goed uit te kunnen voeren 

zijn helpende handjes in de groep onmisbaar voor de leidsters. Voor meer informatie of om aan 

te melden, kunt u terecht bij de leidsters van Hummelbosch. 

 

 


