HOI nr. 02 woensdag 5 september 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 19 september.
Agenda

Datum
Activiteit
3 t/m 7 september
Oudergesprekken; opstart schooljaar
10 september
OAK, algemene ledenvergadering
11 september
MR 1
12 september
Studiedag; alle leerlingen vrij
24 september
Klankbord avond 1
25 september
PoVo Ouders groep 8
26 september
Opening Kinderboekenweek
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Jaarkalender
De jaarkalender is op de website weer helemaal up2date.
De kalender zal de komende week uitgedeeld worden aan de kinderen.
Uitnodiging OAK algemene ledenvergadering 10 september
Uitnodiging aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de Helen Parkhurstschool
Zoals u wellicht al weet zijn alle ouders automatisch lid van de ouderraad van onze
school.
Wij, als groep actieve ouders die de Ouder Activiteiten Kommissie runnen, willen u allen
graag uitnodigen om bij de Algemene Leden vergadering aanwezig te zijn.
We zijn benieuwd naar uw mening. We bespreken o.a. de ouderbijdrage, de verdeling
van het geld over de verschillende activiteiten, de stand van zaken in de werkgroepen en
de eventuele benodigde hulp hierbij, etc.
Datum: maandag 10 september 2018
Inloop: 19.15 uur
Start: 19.30 uur
Opgeven vooraf is niet nodig, we zien u graag verschijnen!
Tot maandag 10 september!
Studiedag 12 september
Op 12 september vindt een studiedag plaats. Alle leerlingen zijn de gehele dag vrij. Het
team gaat aan de slag met schoolontwikkeling.
Stagiaires
We mogen dit jaar op Helen Parkhurst weer verschillende stagiaires verwelkomen. We
vinden het belangrijk om leerkrachten in wording te helpen in hun ontwikkeling en
daarnaast zijn we blij met de extra mogelijkheden die een stagiaire biedt. In een
volgende HOI zullen de stagiaires zich kort voorstellen.

Leerlingenraad
Deze week hebben de verkiezingen voor de leerlingenraad weer plaatsgevonden. In een
volgende HOI stellen de leden van de leerlingenraad zich voor.
Workshop ouderbetrokkenheid
Er zijn nog enkele plaatsen voor de workshop ouderbetrokkenheid op 12 september:
Geachte ouders/verzorgers,
Dit bericht is een herinnering aan de workshop ‘ken elkaar’ op de studiedag van
woensdag 12 september. De workshop is gebaseerd op het uitspreken van wederzijdse
verwachtingen en de directe communicatie aan de hand van het opstellen van een
activiteitenlijst. Het doel van de workshop is 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 start met een korte introductie. Daarna volgt een kennismaking aan de
hand van afbeeldingen. Vervolgens worden stellingen uitgedeeld met uitspraken over
ouders en leerkrachten en worden deze ter discussie gesteld. Na een korte pauze wordt,
aan de hand van een woordweb, een activiteitenlijst opgesteld en kunnen tips omtrent
activiteiten besproken worden. De workshop eindigt met een evaluatie waarin de
deelnemers de mogelijkheid krijgen om feedback te geven.
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. Let op! Aanmelden kan tot komende vrijdag 7
september.
Hopelijk tot dan!
Met vriendelijke groet,
Natasja Onnink
Aanmelding leerlingen
Heeft u nog een kind, ouder dan drie jaar, dat nog niet aangemeld is op school? Meld uw
kind dan snel aan via: https://www.helen-parkhurst.nl/aanmelden of haal een
aanmeldformulier bij de administratie. Wanneer uw kind al is ingeschreven, kunnen wij
rekening houden met zijn/haar komst met de verdeling van de leerlingen.
Schoolreis donderdag 4 oktober
Donderdag 4 oktober is het dan zover. Wij gaan met de hele school op schoolreis. Deze
keer hebben we gekozen voor de Efteling!! Eventuele ouderhulp zal via klasbord
geregeld worden. Hier krijgt u dus nog bericht over. Ook
de exacte tijden van terugkomst krijgt u nog te horen.
Wij wilden u nu alvast laten weten dat wij er veel zin in
hebben. Dat zal zeker ook voor de kinderen zo zijn.

Schoolmaatschappelijk werk
Vragen over pestgedrag? Of over pubergedrag? Vragen over bedtijd? Behoefte aan een
gesprek over hoe met uw kinderen om te gaan in een scheiding?
Iedere donderdagmiddag houdt Nanda Kodde, schoolmaatschappelijk werker, wekelijks
een spreekuur bij ons op school. Nanda is iedere donderdag tussen 14:00 en 15:00 uur
aanwezig.
U kunt via de leerkracht van uw kind een afspraak in laten plannen of gewoon binnen
lopen. Nanda is op donderdagmiddag te vinden in het IB-kantoor.

Werkgroep Talent
Wij zijn erg trots op de ontwikkeling die we dit jaar gemaakt hebben en kijken alweer uit
naar de nieuwe plannen die we hebben op het gebied van meer- hoogbegaafdheid voor
het schooljaar 2018-2019
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met werkgroep talent:
talent.helenparkhurst@xpectprimair.nl

