HOI nr. 05 woensdag 31 oktober 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 14 november.

Agenda
Datum
19 november
27 november

Activiteit
OAK
Klankbord

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De volgende leerlingen zijn sinds de zomervakantie gestart
bij ons op school:
Siem, Carlo, Sanne, Matt, Ymke, Noah en Quin
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
Lerarentekort
Vandaag ontvangt u een brief, geschreven door de onderwijsbestuurders van Tilburg en
omgeving over het lerarentekort. Het lerarentekort in Nederland neemt serieuze vormen
aan. Er zijn al veel verhalen bekend van Tilburgse scholen die leerlingen naar huis
hebben moeten sturen, omdat er geen vervanging was voor afwezige leerkrachten. Op
Helen Parkhurst is dit nog niet gebeurt en de leerkrachten verdienen een compliment om
hun flexibiliteit en de inzet die zij tonen om afwezigheid van collega’s op te vangen. Dit
doen de leerkrachten vanuit hun hart en om onze leerlingen te ondersteunen. Het is
echter niet uit te sluiten dat ook wij ooit onze grens gaan bereiken.
Samen met de medezeggenschapsraad wordt momenteel op Helen Parkhurst een
stappenplan opgesteld hoe wij op school om gaan met afwezige leerkrachten. Dit
stappenplan zullen we later met u delen.
Heeft u ideeën of tips? Loop gerust eens binnen bij de directeur.
Studiedag 23 oktober
23 oktober, tijdens de verlengde herfstvakantieweek van de leerlingen, vond een
studiedag plaats. Leerkrachten hebben gewerkt aan ‘Ontwikkelingsdoelen binnen het
Daltononderwijs’, er vond een sessie plaats over de nieuwe wet privacy en ’s middags
ging iedereen aan de slag met IPC.

Halloween spooktocht
27 oktober werd door 2Gether een Halloween Spooktocht georganiseerd in de wijk
rondom de school. Veel leerlingen van onze school hebben een hele leuke avond gehad.
We willen graag Linda en Natasja van 2Gether heel hartelijk bedanken voor alles wat zij
voor de wijk en onze leerlingen doen. Top!

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Voorleeswedstrijden in groep 6/7/8
Woesdag 10 oktober hebben de schoolrondes plaatsgevonden van de nationale
voorleeswedstrijden. In de thuisgroepen 6, 7 en 8 zijn er voorleeswedstrijden gehouden
en zijn er winnaars gekozen. Deze winaars hebben een strijd geleverd in een fantastische
schoolbeattle. Roos Baretta, Sherina Wagener, Lizz Heijnen, Niah Amatkasidi en Emma
de Koning hebben geweldig voorgelezen. Lonneke, Els en Patrice hadden de zware taak
om van deze 5 fantastische finalisten een winnaar te kiezen. De winnaar zal het voor
onze school gaan opnemen bij de kwart finale en vervolgens de halve finale. Als dat ook
nog supergoed gaat naar de provinciale finale en uiteindelijk naar de landelijke finale!!
Aan het einde van deze spannende race was Sherina de grote winnaar van de school
maar omdat we winnaar uit groep 7 of 8 moet komen zal Roos die de tweede prijs won
onze school gaan vertegenwoordigen bij de volgende ronde.
Roos, Sherina, Lizz, Niah en Emma wat stoer dat jullie dit durfden. Roos heel veel succes
bij de schoolfinales.

MR

Op dinsdag 30 oktober j.l. had de MR wederom een vergadering. Bij deze vergadering kwam aan bod:
De IB-er van onze school heeft uitleg gegeven over het zorgplan van onze school. Ouders hadden
verschillende vragen die nu gesteld en beantwoord konden worden. Vanuit de directie waren er een
aantal mededelingen over oa. De inhoud van de afgelopen studiedagen, over de begroting en het
leerlingenaantal en de gevolgen daarvan, de normjaartaak en het protocol van vervanging van zieke
leerkrachten. Over dit laatste punt hebben we samen goed van mening kunnen wisselen en het
protocol wat aan kunnen passen. De taakmap is nog even ter sprake gekomen; verantwoordelijkheid
dragen voor je werk vinden wij belangrijk.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: samenwerking OAK en MR,
protocol POVO.
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 onze school.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

OVERIGE BERICHTEN
Zaalvoetbaltoernooi
In de kerstvakantie op 2-3 en 4 januari is het zaalvoetbaltoernooi
voor de groepen 3 t/m 8. Wil je kind mee doen geef hem/haar
dan snel op bij de leerkracht, dit kan uiterlijk tot en met dinsdag 6
november. De kinderen hebben vandaag een inschrijfformulier
ontvangen.

Actie Sparen voor je school
De spaaractie bij de Jumbo is in volle gang en er zijn al volop punten gespaard voor de
school. De kinderen zijn volop de gespaarde punten aan het scannen, de teller staat
ongeveer op 1700 punten. De actie loopt tot 20 november.

