HOI nr. 03 woensdag 19 september 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 3 oktober.

Agenda
Datum
Activiteit
20 september
leerlingenraad
24 september
Klankbord avond 1
25 september
PoVo Ouders groep 8
26 september
Opening Kinderboekenweek
4 oktober
Schoolreis
5 oktober
Studiedag, alle leerlingen vrij
12 oktober
Afsluiting kinderboekenweek
15 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
NIEUWE LEERLINGEN
De volgende leerlingen zijn sinds de zomervakantie
gestart bij ons op school:
Bahar
Elis
Jelena
Lisa
Salim

Bruce
Emma
Kayleigh
Luuk
Sterre

Cattleya
Evangeline
Lena-Chloé
Neylan
Yves

Darija
Iris
Levi
Robyn
Zehra

Wij heten deze nieuwe leerlingen en hun ouders van
harte welkom bij ons op school en wensen hen fijne en
leerzame jaren toe!
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Klanbordavond
Een paar keer per jaar is school in gesprek met een groepje ouders om samen mee te
denken en te praten over verschillende onderwerpen rondom ons onderwijs en onze
school. De komende klankbordavond is maandag 24 september van 19.30-21.00
uur. Deze avond zullen we de opstart van het schooljaar bespreken en de mogelijkheden
rondom een groene speelplaats. Wilt u mee praten en/of denken dan u bent van harte
welkom op het leerplein van de school. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Studiedag 12 september
Woensdag 12 september hebben de teamleden weer hard gewerkt tijdens de studiedag.
Zij bespraken onder andere de verzuimcijfers, de mogelijkheden rondom een ‘groene
speelplaats’ en het script voor een nieuwe video over ons onderwijs.
Studiedag 5 oktober
Op de ‘Dag van de leraar’, 5 oktober staat de volgende studiedag gepland. Leerlingen
van alle scholen van bestuur Xpect Primair en dus ook de leerlingen van Helen Parkhurst,
zijn die dag vrij.
Voor de leerkrachten is door het bestuur een dag georganiseerd.

Nieuwe collega’s & stagiaires
Dit schooljaar is het team van Helen Parkhurst versterkt met Marlene van Hommelen en
Yasmin Lemmen. We zijn erg blij met hun komst. Verderop in deze HOI stellen zij zich
voor.

We zijn erg blij dat we weer veel studenten hebben mogen verwelkomen op onze school.
Ook zij stellen zich verderop in deze HOI voor.
Social media
In alle bovenbouwgroepen wordt momenteel in de Kanjerles aandacht besteed aan
omgang met (social) media. Denk aan het opstellen van goede wachtwoorden,
cyberpesten, het wel of niet delen van gegevens, enzovoorts. Het is goed wanneer u dit
als ouders ook met uw kinderen bespreekt, zodat we onze leerlingen samen goed om
leren hoe om te gaan met deze nieuwe media.
Vervanging Fanny Brok
In verband met afwezigheid door ziekte van Fanny Brok, zal Rik Hamers tot aan de
herfstvakantie op maandag en woensdag in de thuisgroep van Janneke en Fanny staan.
Wijziging in het gymrooster
Er zijn een aantal wijzigingen in de gymtijden van de groepen 6-7-8:
Maandag heeft de thuisgroep 6-7-8 van Daniëlle gym om 13.15-14.00 uur
Donderdag heeft de thuisgroep 6-7-8 van Susan/Marlene gym om 13.15-14.00 uur
Op vrijdag hebben de volgende thuisgroepen gym:
8.30-9.15 uur Jan/Lana en Janneke/Fanny
9.15-10.00 uur Daniëlle en Susan/Marlene
10.00-10.45 uur Tamara/Lana

Op 26 september zal de kinderboekenweek officieel op onze school
van start gaan.
In alle groepen zal het thema Vriendschap centraal staan. We
gaan met de kinderen lezen, beleven, onderzoeken, zelf in de pen
van een schrijver kruipen, verhalen
naspelen, zingen, creaties bedenken, onze
lievelingsboeken delen en nog zoveel meer!

Op de IPC borden op de gang, kunnen
jullie onze avonturen volgen.

Natuurlijk volgt op het einde een
spetterende afsluiting. Deze afsluiting zal per bouw plaatsvinden
op vrijdag 12 oktober. De kinderen zullen jullie hiervoor nog
persoonlijk uitnodigen.
Wij wensen iedereen super veel plezier toe met deze geweldige
kinderboekenweek!

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Leerkracht 6-7-8
Hallo,
Mijn naam is Marlene van Hommelen, sinds dit schooljaar werk ik binnen het team van
de Helen Parkhurst. Na bijna 18 jaar Montessorionderwijs heb ik ervoor gekozen mijn blik
te richten op het Daltononderwijs en inmiddels zijn de
eerste 5 weken alweer achter de rug. Op de woensdag
ben ik werkzaam in de thuisgroep 6-7-8 naast Susan, op
de dinsdag ben ik in wisselende bovenbouw thuisgroepen
te vinden en op donderdag ondersteun ik in de
bovenbouwgroepen. Naast het onderwijs liggen mijn
interesses op het gebied van koken, ICT, toneel, lezen en
het creatief bezig zijn. Ik kijk uit naar een mooi schooljaar
op de HP!
Groetjes Marlene

Leerkracht midden- en onderbouwbouw
Hallo!
Mijn naam is Yasmin Lemmen en sinds dit schooljaar
werk ik op de Helen Parkhurst. Afgelopen zomer ben
ik afgestudeerd aan de pabo en ik ben erg blij dat ik
meteen hier kan beginnen. Ik ben vooral te vinden in
de groepen 1-2-3 en 4-5.
Daarnaast ben ik ook bezig met RT taken op school.
Iedere vrijdag volg ik het traineeship. Dit is een
traject dat twee jaar duurt waarin ik mijzelf kan
blijven ontwikkelen voor de klas.
In mijn vrije tijd rijd ik graag paard, voetbal ik en vind ik het erg leuk om iets te doen
met vriendinnen.
Spreek me gerust een keer aan als u nog vragen heeft!
Stagiaire WaiYee en Patrice groep 4-5
Hallo, mijn naam is Kayleigh en ik ben 20 zomers oud. Dit schooljaar mag
ik mijn afstudeer stagelopen bij Wai-Yee en Patrice in thuisgroep 4/5. De
opleiding die ik volg is de opleiding tot leraar basisonderwijs op Fontys
Hogeschool te Tilburg.
Mijn lievelingssport is voetbal. Helaas heb ik het besluit genomen om te
stoppen, vanwege een knieblessure. Verder vind ik kleuren en tekenen nog
steeds leuk als ik er de tijd voor vind. Ik werk al 5 seizoenen in een
voetbalkantine, met veel plezier.
De eerste weken in de klas zijn me goed bevallen. Ik ga iedere keer met
een glimlach naar de klas. Tot en met januari ben ik op maandag en
dinsdag aanwezig in de klas. Vanaf februari ben ik vaker in de klas
aanwezig.
Ik kijk het schooljaar met plezier tegemoet en wil er samen met de
kinderen een super schooljaar van maken.
Groetjes Kayleigh.

Stagiaire Shirley en Patrice groep 4-5
Hallo,
Ik ben Sandra Santegoets. Ik loop op dinsdag stage in de groep bij Shirley.
Ik ben 46 jaar, ben getrouwd met Paul en heb 2 kinderen. Luca van 14 jaar
en Noa van 11 jaar. Verder bestaat ons gezin nog uit twee katten: Bas en
Ollie. We wonen in Tilburg (Reeshof).
Ik heb als vooropleiding de SPH gedaan en drie jaar gewerkt in de
verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarna ben ik bij ROC Tilburg gaan werken
waar ik al weer 18 jaar werkzaam ben. Daar heb ik verschillende functies
gehad, maar nu werk ik al vier jaar als instructeur Rekenen bij de School voor
Sport en Bewegen. Naast mijn gezin, werk en opleiding probeer ik tijd vrij te
maken voor mijn hobby. Ik speel trombone in dweilorkest Zzzzzenderbijband
uit Oisterwijk. Wekelijks repeteren we en daarnaast spelen we door het jaar heen met
het orkest op kapellenfestivals. En natuurlijk gaan we met carnaval 5 dagen op pad.
Dit is in het kort wat informatie over mij. Gedurende mijn stage hoop ik jullie ook te
leren kennen. We spreken elkaar!
Stagiaire James en Daniëlle groep 4-5
Hoi allemaal,
mijn naam is Amber van Gool en ik ben 20 jaar. Ik ben
een eerste jaars Pabo student en kom het komend half
jaar elke dinsdag en woensdag stage lopen in groep 4/5
bij meneer James en juf Danielle. Hiervoor heb ik de
opleiding onderwijsassistent gedaan en deze ook
afgerond.
Samen met mijn moeder en mijn broertje woon ik in
Tilburg. Vanuit mijn vaders kant heb ik nog twee andere
halfbroertjes. Verder vind ik het leuk om te shoppen,
fotograferen, uit te gaan, een terrasje te pakken en
vooral om tijd met mijn familie door te brengen.
Ik kijk er erg naar uit om hier dit jaar stage te lopen! Als u nog vragen heeft, stel ze dan
gerust!
Groetjes,
Amber
Stagiaire Ilona en Annelie groep 1-2-3
Mijn naam is Sabine, ik ben 24 jaar en ik ben geboren en getogen in Tilburg. Dit
schooljaar loop ik op maandag en dinsdag stage op Helen Parkhurst, waarvan het eerste
halfjaar in groep 1/2/3 van Ilona en Annelie. Ik ben net begonnen aan het
tweede jaar van PABO University. Hiervoor heb ik een studie Sociale
Wetenschappen afgerond. Ik wilde graag verder studeren en ben toen
enthousiast geworden over de PABO. Ik geef ontzettend graag les aan
kinderen, maar ik vind het minstens zo leuk om te leren van en me te laten
inspireren door de kinderen. In mijn vrije tijd maak of luister ik muziek, ben
ik graag buiten om te wandelen of te fietsen en in het weekend werk ik met
veel plezier bij de bakker en het theater. Ik heb ontzettend veel zin om aan
de slag te gaan op Helen Parkhurst.
Mocht u vragen hebben, kom gerust een keer naar me toe en ik
beantwoord ze met alle plezier. Tot snel op school!

Stagiaire Daniëlle groep 6-7-8
Ik wil mijzelf graag even voorstellen aan jullie. Mijn naam is Charlotte Schoonus, ben 17
jaar en zit in het tweede jaar van Roc Onderwijsassistent in Tilburg. Samen met mijn
ouders, zus en broertje woon ik in de Reeshof. Het komende jaar ga ik stage lopen in
groep 6/7/8 bij juffrouw Daniëlle op de Helen Parkhurst. Ik zal er op dinsdag en
donderdag zijn.
Buiten dat ik naar Roc Onderwijsassistent ga en stage ga lopen, heb
ik ook andere hobby's, waaronder de sport hockey. Ook vind ik het
leuk om met vriendinnen wat af te spreken en om ergens een hapje
te eten. Om op vakantie te gaan vind ik ook altijd heel leuk. Om dat
allemaal te doen heb ik ook een bijbaantje, waar ik met veel plezier
werk.
Ik verheug me op het komende jaar in groep 6/7/8 van de Helen
Parkhurst, waar ik veel hoop te leren en een leuke tijd heb met de
leerlingen en leerkrachten van deze school! Heeft u verder nog
vragen aan mij, spreek me dan gerust een keer aan!
Stagiaire Suzan en Yolanda groep 1-2-3
Hallo kinderen en ouders van Helen Parkhurst
Mijn naam is Noëlle Tossings ben 20 jaar. Samen met mijn moeder,
vader en broertje woon ik in de Reeshof.
Ik ben eerstejaars student bij de Pabo van Fonty’s Tilburg.
Hiervoor heb ik de opleiding Onderwijsassistente aan het ROC afgerond
en wil nu graag doorgroeien in het vak!
Verder vind ik met kinderen werken zo leuk dat het ook buiten school een bezigheid is. Ik
geef/ondersteun danslessen bij mijn dansschool, verder heb ik 7 jaar zwemles gegeven
bij vereniging "De Waterratten" en ben ik ook al vanaf mijn 13e oppas.
Andere bezigheden zijn dansen, shoppen, uitgaan en lekker op terrasje zitten met
vrienden en familie.
Ik ga juffen Suzan en Yolanda komend half jaar ondersteunen in groep 1-2-3 op de
dinsdag en woensdag.
Als jullie nog vragen hebben hoor ik het graag!
Groetjes,
Noëlle
Stagiaire Janneke en Fanny groep 6-7-8
Hoi!
ik ben Annelien en ik ben 21 jaar. Ik kom uit Zeeland, maar woon nu sinds 2
jaar in Tilburg. Ik zit in het tweede leerjaar van de Pabo aan de Fontys in
Tilburg. Komend half jaar ben ik te vinden in de bovenbouw.
Ik loop stage op dinsdag en woensdag in de thuisgroep van Janneke en Fanny
en als instructiegroep heb ik groep 6. Vanaf februari zal ik op de dinsdagen en
woensdagen stage lopen in de middenbouw.
Ik heb al hele leuke dagen gehad en hoop dat het een heel leerzaam en leuk jaar gaat
worden. Ik heb er in ieder geval veel zin in!
Groetjes Annelien

OVERIGE BERICHTEN

De eerste MRvergadering van het nieuwe schooljaar 2018-2019 was op dinsdagavond 11
september j.l..
We startten met het voorstellen van ons nieuwe MR-lid, Nicole Heinen, en onze nieuwe
notulant, Maartje Huijzer. De IB-er van onze school heeft aan het begin van de
vergadering iets verteld over de leeropbrengsten bij ons op school en de analyse die
daaruit is gemaakt. Zij vertelde hoe het team ermee aan de slag is gegaan en hoe
daardoor de resultaten duidelijk verbeterd zijn. Zij heeft nu een kwaliteitscyclus
ontwikkeld waar wij mee gaan werken. In de vergadering gaf zij hier uitleg over.
De taken binnen de MR zijn verdeeld. Aron blijft secretaris en Suzan blijft voorzitter.
De informatieavond is besproken; de opkomst was erg laag. Hoe komt dit? En wat gaan
we ermee doen? De oudergeleding van de MR gaf voldoende input om aan de slag te
gaan voor volgend schooljaar. Ook de opkomst voor de kennismakingsgesprekken was
tegengevallen. Er worden ideeën geopperd om dit aan te pakken.
Er is gestart met social media veilig internet. Een leerkracht van de bovenbouw heeft
uitgelegd hoe ze daarmee werken. Als ze met veilig internet klaar zijn, ondertekenen de
kinderen het ICTprotocol.
Vanuit de GMR is er gesproken over de financiering van de ouderverenigingen van de
scholen van Xpectprimair.
De jaarplanning van de MR is bekeken. In de volgende vergadering zullen oa de volgende
punten aan bod komen: zorgplan en POVOprotocol.
Bent u nieuwgierig geworden naar de totale inhoud van deze vergadering? De notulen
van deze vergadering kunt u binnenkort weer vinden op ons prikbord in de hal van de
Gramsbergenlaan.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

