HOI nr. 01 woensdag 22 augustus 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 5 september.

Agenda
Datum
29 t/m 31 augustus
27 augustus t/m 3 september
29 augustus
3 t/m 7 september
4 september
10 september
12 september

Activiteit
Intekenen kennismakingsgesprekken speelzaal
Campagne leerlingenraad
Informatie avond
kennismakingsgesprekken
Verkiezing leerlingenraad
OAK algemene ledenvergadering
studiedag

BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Algemene informatieavond
Woensdag 29 augustus vindt onze jaarlijkse algemene informatieavond weer plaats. Het
rooster voor deze avond is als volgt:
18:45 uur

Inloop

19:00 uur

Opening door directeur Teun Brand op leerplein

19:15 uur

Informatieronde door leerkrachten in groepen

20:00 uur

Mogelijkheid voor alle ouders om binnen te lopen bij
leerkrachten en kennis te maken en/of vragen te stellen aan
de leerkrachten van al hun kinderen

20:30 uur

Einde

Alle ouders/verzorgers zijn van harte welkom op deze informatieavond en we hopen veel
ouders te mogen ontvangen.
Kennismakingsgesprekken
3 tot en 7 september vinden de oudergesprekken ‘Start schooljaar’ plaats. De
leerkrachten gaan in deze week graag met alle ouders/verzorgers in gesprek. Doel van
deze gesprekken is om uw kind beter te leren kennen; u krijgt tijdens dit gesprek de
mogelijkheid om aan de leerkracht van uw kind(eren) te vertellen wie uw kind is, waar
hij/zij goed in is, wat hij/zij lastig vindt, enzovoorts.
We verwachten dat alle ouders zich voor deze gesprekken inschrijven. Inschrijven kan
middels het intekenen van uw naam in de daarvoor bestemde lijsten. Deze lijsten zullen
tussen 29 en 31 augustus in de speelzaal hangen.
Start schooljaar 2018 – 2019

Maandag 20 augustus is het nieuwe schooljaar weer begonnen. Hopelijk hebben alle
leerlingen en hun families genoten van de vakantie en heeft iedereen weer zin in een
mooie nieuw schooljaar.
Dit schooljaar zal op Helen Parkhurst in het teken staan van het vasthouden en
verstevigen van onze onderwijsontwikkelingen. Vorig jaar zijn we gestart met het werken
vanuit onze Dalton-visie: aanbod op niveau, leren vanuit spel voor de jongste kinderen,
aantrekkelijk IPC-aanbod in de middagen; het was een jaar met veel veranderingen,
waar we trots op terug kijken.
Dit jaar gaan we hier samen met onze leerlingen en de ouders bekijken hoe we dit mooie
onderwijs zo passend en prettig mogelijk kunnen houden voor onze leerlingen, zodat zij
hier op een fijne manier zoveel mogelijk kunnen leren.

In blijde verwachting
Susan Kotlaba leerkracht groep 6-7-8 heeft ons voor de zomervakantie
laten weten dat zij in blijde verwachting is. Ongeveer eind januari
verwachten Susan en haar partner hun eerste kindje.
Wij wensen Susan een hele fijne zwangerschap en van harte
gefeliciteerd.

SOS-formulieren
Vanaf morgen ontvangen alle kinderen het SOS-formulier. Graag zouden wij het
formulier zo snel mogelijk ingevuld retour ontvangen. Inleveren kan bij de leerkracht van
uw kind, Dank u wel.
Bericht Natasja Onnink
Vorig jaar is Natasja Oonk op Helen Parkhurst afgestudeerd met een onderzoek naar
ouderbetrokkenheid. Veel ouders hebben toen haar enquete ingevuld en zijn door haar
geïnterviewd. Inmiddels is zij geslaagd. Uit haar onderzoek is een methodiek gekomen
om elkaar als ouders en school beter te leren kennen. Natasja komt op 12 september
een workshop geven op school met geïnteresseerde ouders en leerkrachten. Zie
hieronder haar oproep en hoe u zich kunt aanmelden voor de workshop:
Geachte ouders/verzorgers,
Inmiddels is het onderzoek omtrent ouderbetrokkenheid succesvol afgerond. Dit onderzoek is vorig
schooljaar opgezet en uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het creëren van een overzicht
van de huidige stand van zaken omtrent type 2 (communicatie), 3 (vrijwilligerswerk) en 5 (formele
ouderparticipatie) van ouderbetrokkenheid van ouders op Helen Parkhurst. Het onderzoek is
uitgevoerd aan de hand van vooronderzoek, observaties, een online enquête, interviews en
literatuuronderzoek.
Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat de meeste ouders zich gehoord voelen en dat er
een voorkeur is voor directe communicatie. Meerdere ouders hebben aangegeven dat ze behoefte
hebben aan een actievere houding vanuit de medewerkers van Helen Parkhurst. Zij vinden het
belangrijk om op de hoogte gehouden te worden van activiteiten en ontwikkelingen en hierbij ook
betrokken te worden. Ook kwam naar voren dat verwachtingen vrijwel nooit uitgesproken worden
tussen de ouders en de medewerkers van de school, terwijl er wel degelijk verwachtingen aanwezig
zijn. Het uitspreken van deze verwachtingen is belangrijk voor helderheid in de relatie tussen

ouders en school.
Op basis van bovenstaande bevindingen is het draaiboek voor de workshop ‘ken elkaar’
geschreven. De workshop is gebaseerd op het uitspreken van wederzijdse verwachtingen en de
directe communicatie aan de hand van het opstellen van een activiteitenlijst. De workshop heeft als
doel om de relatie tussen ouders en medewerkers van Helen Parkhurst te bevorderen. Hiermee kan
de ouderbetrokkenheid in het belang van de ontwikkeling van het kind geoptimaliseerd worden.
De workshop zal gegeven worden op de studiedag van woensdag 12 september aan
Gramsbergenlaan 4. De workshop start om 10:00 uur en is om 11:30 uur afgelopen. Tijdens de
workshop is kinderopvang mogelijk. Er kunnen maximaal 15 ouders deelnemen. U kunt zich
aanmelden door een e-mail te sturen naar: bs.helenparkhurst@xpectprimair.nl.
Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Natasja Onnink

OVERIGE BERICHTEN
Zomerfeest

Zondag 26 augustus wordt er in de Breukelentuin een Zomerfeest georganiseerd.
Iedereen is welkom! Het belooft een mooie dag te worden voor alle leeftijden en entree is
gratis.
Aan de ouders van kinderen van groep 4 en groep 8
Dit schooljaar mogen deze kinderen de Eerste H. Communie doen of het H.Vormsel.
We zouden jullie, als ouders, heel graag alles vertellen over hoe dat gaat!



Vrijdag 7 september om 19.00 uur is de informatie-avond voor het Vormsel, voor de
kinderen en ouders.
Vrijdag 14 september om 20.00 uur is de informatie-avond voor de Eerste
Communie, voor de ouders.

Beide bijeenkomsten zijn in de kerk (Groenlostraat 1).
Voor meer informatie kan een e-mail gestuurd worden
naar: secretariaat@emmausparochie.nl

Informatieavond middelengebruik – GGD
Alcohol, hasj, lachgas en waterpijp zijn middelen gebruikt door jongeren in de wijk
Reeshof. Wat maakt deze middelen aantrekkelijk?
Wat zijn risico’s? Hoe praat je met een puber over gebruik middelen?
Maandag 1 oktober 2018
19.30 – 21.30 uur
Wijkcentrum Heyhoef Kerkenbosplaats 1

Tilburg

Aanmelden uiterlijk op 26 september op www.ggdhvb.nl/themaavond. Deelname is
gratis.
Informatie bij Hanneke Duijkers, GGD Hart voor Brabant ( 06 53 88 96 64.

