HOI nr. 04 woensdag 3 oktober 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 31 oktober.
Vanaf heden kunt u de HOI ook terug lezen op de website van de
school. https://www.helen-parkhurst.nl/hoi-nieuwsbrief
Agenda
Datum
Activiteit
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
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Studiedag 5 oktober
5 oktober is de Dag van de Leraar. Op deze dag zijn alle leerlingen vrij. Leerkrachten van
Xpect Primair krijgen die dag de mogelijkheid om een dag vrijwilligerswerk te doen bij
Vincentius in Udenhout, onder het motto Xpect doet. Een deel van het team van Helen
Parkhurst zal hieraan deelnemen, anderen werken op school aan voorbereidingen.
Herfstvakantie
Van 15 tot en met 26 oktober hebben alle leerlingen herfstvakantie. Het team van Helen
Parkhurst heeft de eerste week ook vakantie. In de tweede week vakantie voor de
leerlingen zullen de leerkrachten op school werken aan voorbereidingen en andere zaken.
We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe.
SOS-formulier
Morgen is het schoolreisje, hebben jullie allemaal het SOS-formulier ingeleverd? Zo niet
graag dit morgen alsnog inleveren bij de leerkracht. Daarnaast kunt u ook via het
ouderportaal controleren of de gegevens van u en uw kind correct zijn.
Schoolreis
Donderdag 4 oktober worden alle kinderen gewoon om half 9 in
de klas verwacht.
De bussen zullen ongeveer om 9.00 uur vertrekken naar de
Efteling. We verwachten ongeveer om 16.15/16.30 uur weer
terug op school te zijn.
De kinderen zorgen zelf voor hun lunchpakket, fruit, drinken en
tussendoortje. De kinderen mogen geen geld en geen telefoon
meenemen!
We gaan er een leuke dan van maken.
Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is in volle gang, het thema is
vriendschap. Op vrijdag 12 oktober zullen we de
Kinderboekenweek afsluiten u ontvangt van uw kind hiervoor
een uitnodiging.

Voorstellen leerlingenraad
Ook dit jaar heeft onze school weer een leerlingenraad. Uit alle thuisgroepen in de
middenbouw en de bovenbouw is één vertegenwoordiger gekozen. Deze leerlingen
denken mee over het nog beter maken van onze school. Hierbij stellen de leden zich aan
u voor:
Mijn naam is Dave. Ik ben 7 jaar en ik zit voor het eerst in de
leerlingenraad. Na schooltijd vind ik het erg leuk om tikkertje te
spelen. Mijn hobby’s zijn: fietsen, zwemmen en buiten spelen. Op
school houd ik erg van spelling maar taal vind ik niet zo leuk. Ik
wilde graag in de leerlingenraad omdat ik wil helpen met dingen
verbeteren. Een van de dingen die ik wil verbeteren is een leuker
schoolplein.

Ik ben Finn 11 jaar en zit dus in groep
8.
Mijn hobby’s zijn voetbal en gamen.
Ik heb 2 broers Nick 16 en Roy 14, die
hebben ook op. deze school gezeten, ik
ben blij met mijn broers.
En verder mijn vader en moeder heten
Ralf en Hellen.
En ik heb 2 parkieten.
Ik ben gekozen voor de leerlingenraad
omdat ik creatief kan nadenken en goed
in oplossingen kan denken.

Ik ben Indy Herst en ben 11 jaar. Ik zit in de thuisgroep van
Daniëlle in groep 8. Graag luister ik naar andere kinderen en hoor
wat hun ideeën zijn. De doelen van onze klas in de leerlingenraad
zijn:
* Leukere biebboeken.
* Binnenkant van de school pimpen
* Nieuwe laatjes
* Groen schoolplein

hoi mijn naam is Britt ter borg.
ik ben 11 jaar oud en mijn hobby is paardrijden❤ ik rij twee keer in de week op manage
Thielen.
en ik zit in de leerlingen raad omdat ik graag anderen help. Zelf vindt het ook leuk om
lekker creatief te denken.
En ik heb geen broers of zussen dus ben enigst kind. Door dat ik enigst kind ben heb ik
vaak veel tijd voor me zelf. En in die tijd vindt ik het leuk om lekker creatief te denken.

meestal als ik thuis kom van school wil ik even mijn hoofd leeg maken. en dan ga ik
gewoon even ontspannen op de bank. Ik heb ook 1 huisdier een hond zijn naam is
Kenzie ❤
ik hoop dat je meer over mij te weten bent gekomen.
Byeee 😉
groetjes Britt.
Hallo allemaal,
Ik ben gekozen voor in de leerlingenraad. Met veel plezier zal ik mijn best gaan doen
voor jullie en de school.
Ik zal me even voorstellen:
Ik heet Isa Humble. Samen met mijn ouders, zusje en mijn 2
konijnen (ze heten Vlekie Vlek en Peper ) woon ik in de Beneluxlaan
in Tilburg west.
Ik ben nu 10 jaar oud ik word 14 april 11.
Mijn hobby ’s zijn zwemmen, op de i pad zitten, met mijn konijnen
knuffelen, binnen spelen, koken met mama, spelletjes doen en met
mijn zusje spelen en met papa en mama leuke dingen doen zoals
naar pretparken gaan. Verder zit ik nog op judo en sinds kort ook bij
scouting.
Mijn missie voor in de leerlingenraad is:
Ik wil een goede school maken en ik wil iets goeds doen voor de
school en de kinderen helpen op school en hun ideeën hier naar toe
halen. Laat het mij weten als ik iets voor jullie kan doen. Dat was het
laten we samen een goede fijne school maken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ik
Ik
Ik
Ik
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ben Mirthe.
ben 7 jaar en zit in groep 4/5 bij Juf Shirley en Juf Patrice.
houd van lezen.
wilde in de leerlingenraad omdat ik graag de school wil verbeteren.
kan goed denken en heb goede ideeën voor de school.

OVERIGE BERICHTEN
Sparen voor je school en voor je schoolbieb
Vanaf woensdag 3 oktober kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze school. Bij elke
besteding van €10, ontvangt u een schoolpunt. Deze schoolpunten kunt u toekennen aan
een school van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze school te geven.
Onze leerlingenraad zal mede bepalen waaraan wij onze punten besteden.
U kunt de punten scannen met de Jumbo Sparen voor je School app. Deze app is
beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of
Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je School app kunnen de schoolpunten
heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde
punten ook inleveren bij ons op school. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in
achter kunt laten.

In het kader van de Kinderboekenweek heeft de Bruna een spaaractie voor de
schoolbieb:
Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek. Deze keer staat 'Vriendschap'
centraal. Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: 'Sparen voor je
schoolbieb'. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het
leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbieb uit te breiden met de
nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
- U koopt van 3 t/m 14 oktober één (of meerdere) kinderboek (en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon in op school. (Bij de groepsleerkracht)
- Lever de kassabonnen vóór 1 november 2018 in op school. Wij leveren de kassabonnen
in bij een Bruna-winkel.
- Een Bruna-winkelmedewerker telt de kassabonnen bedragen na inlevering bij elkaar op
en de school ontvangt een waardebon.
- De school mag t/m 15 december voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen!
Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Rechtswinkel
Op onderstaande momenten zal de Rechtswinkel aanwezig zijn op OBS De Fonkel.

Whatsapp Speurtocht en Halloween Spooktocht!
In de Herfstvakantie wordt er in de wijk voor de kinderen een WhatsApp Speurtocht en
een Halloween spooktocht georganiseerd hieronder leest u meer informatie hierover.

