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De groepen 5, 6 en 7 hebben hun intrek 
al genomen in de nieuwe lokalen. Bent u 
ook benieuwd hoe het er allemaal uitziet? 
Op 10 oktober is iedereen welkom op de 
inloopavond. Thema voor die avond is 
‘Op reis door ’t Hout’. Niet alleen is het 
nieuwe gebouw dan te bekijken, ook de 
beeldende kunst die de kinderen samen 
met externe kunstdocenten hebben ge-
maakt, is te bewonderen. 

Kunstzinnige opening
Een nieuw gebouw erbij is natuurlijk iets 
om te vieren. Op 10 oktober van 18.00-
19.30 uur is iedereen welkom op mee 
op reis te gaan: kinderen, ouders, buren, 
mensen uit de wijk, opa’s en oma’s. Het 
belooft een bijzondere avond te wor-
den.  De expositie van beeldende kunst, 
gemaakt door de kinderen van de hele 
school wordt dan namelijk in het nieu-
we gebouw geopend. Thema van de ex-
positie is ‘Op reis door ’t Hout’. Het hele 
schoolgebouw is gevuld met kunstwerken 
van alle kinderen. Een uniek en heel mooi 
project, legt Marvin Corneille, cultuurco-
ordinator op de school uit. “Samen met 
professionele kunstenaars werken we 
met de hele school aan een beeldende 
reis door ’t Hout, met als resultaat een 
kunstzinnige expositie gemaakt door 
en met de kinderen. Echt iets dat past 
bij Obs ’t Hout als cultuurschool. Zo zijn 
we hier niet alleen bezig met beeldende 
kunst, maar ook met muziek en drama. 

Daarbij werken we samen met de lokale 
fanfare en het Kunstkwartier om de cultu-
rele ontwikkeling van kinderen nog meer 
te stimuleren.”

“Supermooi om te zien dat dit project ook 
aansluit bij wat wij belangrijk vinden, name-
lijk dat kinderen nieuwsgierig zijn, dat we ze 
prikkelen, dat we creativiteit stimuleren en 
ze nieuwe kansen bieden. En bovenal sluit 
dit project aan bij ons motto dat elk kind 
hier gelukkig mag zijn”, vervolgt Anke van 
der Heijde, teamleider op de school. 

Veel meer ruimte
De aanwinst van het gebouw levert de 
kinderen nu al veel op. Zo ontstaat er 
vooral veel meer ruimte. Ruimte om te 
spelen, ook buiten, maar ook ruimte voor 
kunst en cultuur. Voorop staat dat het 
kind zich er prettig voelt. Het hele gebouw 
krijgt veel meer licht en straalt meer rust 
uit. Anke: “In het nieuwe gebouw hebben 
we een lokaal speciaal voor beeldende 
vorming. Marvin gaat daar volop aan de 

slag met onze kinderen om kunst te ma-
ken. Kunst en cultuur zijn natuurlijk altijd 
al belangrijk geweest in ons programma, 
maar door het nieuwe gebouw kunnen we 
daar nog meer aandacht aan geven.” Mar-
vin ziet duidelijk de meerwaarde van cul-
turele vorming van kinderen: “Via kunst 
en cultuur leer je de kinderen creatief te 
zijn en om te gaan met tegenslagen. Ze 
worden er inventiever van en het helpt 
hen een kritische kijk op de wereld om 
ons heen te ontwikkelen. En je wordt er 
gewoon ook heel gelukkig van”, aldus een 
enthousiaste Marvin.

Uitzicht op het kindcentrum
Obs ‘t Hout heeft nu officieel de be-
schikking over het gebouw aan de Ma-
honiestraat 9. “Op de verbouwing van 
een nieuw kindcentrum samen met villa 
Vrolijk is het nog even wachten, maar we 
hebben er zin in! Straks zit alles bij elkaar: 
school, sportpark, buurthuis, sporthal, 
kinderopvang, peuterspeelzaal. Dat sluit 
goed aan bij onze visie: niet apart, maar 
samen. Samen zorgen we voor gelukkige 
kinderen, ouders en leerkrachten.”

 Ga mee op (kunst)reis
door Obs ’t Hout!

Vanaf dit schooljaar heeft openbare basisschool ’t Hout er 
een nieuw gebouw bij. En daar zijn de leerlingen en het 

schoolteam ontzettend blij mee. Het voormalige gebouw van 
de Jorisschool, hoort nu o�  cieel ook bij Obs ’t Hout. Kunst en 

cultuur krijgen daarmee letterlijk alle ruimte. 

‘Ik zie een heel bevlogen 
school die zich cultureel 

ontwikkelt. Ze zijn 
sprankelend, denken 

overal over na, duiken in 
nieuwe dingen en dat merk 

je aan de kinderen zelf.’

Meer informatie over Obs ’t Hout 
is te vinden op www.obshout.nl 
Openbare basisschool 't Hout
Mahoniehoutstraat 13, 
5706 VS Helmond
0492-523847 | obshout@obsh.nl

(Bron foto’s; OBS ‘t Hout).




