HOI nr. 06 woensdag 14 november 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 28 november.

Agenda
Datum
Activiteit
19 november 2018
OAK
27 november 2018
Klankbord
4 december 2018
MR
5 december 2018
Sint
6 december 2018
Studiedag, alle kinderen vrij
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:
Nolan en Nina
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
Verlofaanvragen
Wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Download dan het verlofformulier op onze
website: https://www.helen-parkhurst.nl/formulier-verlofaanvraag.
Verlof kan ook afgekeurd worden. Als u vooraf al een inschatting wilt maken of uw
aanvraag kansrijk is, bekijk dan de website van de Overheid over dit thema:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/wanneer-hoeftmijn-kind-niet-naar-school.
Verkeer rondom de school: kom zoveel mogelijk te voet of op de fiets
De afgelopen periode hebben er vanuit school en vanuit de Gemeente acties plaats
gevonden om te zorgen voor veiligheid rondom de school. Door leerlingen van de school
zijn rode en groene duimen uitgedeeld: groene duimen aan mensen die goed
parkeerden, rode duimen aan mensen die fout parkeerden. Later is er door de gemeente
gehandhaafd.
Ook op deze plaats roepen we u op om goed te parkeren, rustig te rijden en voor uw
kinderen zoveel mogelijk per fiets of te voet naar school te brengen. Het gaat om de
veiligheid van uw kind.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Training Mini Macho’s en Mini Queenbees
7 november is er vanuit R-Newt Kids gestart met de training Mini Macho’s en Mini
Queenbees voor alle kinderen van groep 6, 7 en 8. Gedurende 7 weken krijgen de
kinderen 1,5 uur per week onderstaand aanbod aangeboden.
R-Newt Kids
R-Newt Kids is het sociaal werk voor kinderen en hun ouders, we vinden het
belangrijk dat kinderen opgroeien in een veilige omgeving waarin ze zichzelf
mogen ontdekken en vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen. Onze
expertise en kennis benutten wij tijdens deze zoektocht. Wij zetten in op
talentontwikkeling en maatwerk voor elk kind.
Zo ook tijdens de trainingen Mini Macho’s en Mini Queenbees. Tijdens deze
training zetten wij in op de volgende thema’s:
Mini Macho’s
De training mini-macho’s probeert preventief en op spelenderwijze mannelijkheid
bespreekbaar te maken. Tijdens de training ondersteunen we kinderen bij het ontdekken
van een eigen identiteit en gaan we het gesprek aan over wat geaccepteerd
jongensgedrag is en wat als grensoverschrijdend geldt.
Mini Queenbees
Het pesten onder meiden is vaak subtiel en daardoor minder zichtbaar. Dit zogenoemde
‘meidenvenijn’ gaat vaak gepaard met roddelen, negeren, buitensluiten en kliekvorming.
Tijdens de training mini-queenbees gaan we spelenderwijs met meiden het gesprek aan
over pesten, vriendschap en sociale weerbaarheid.
De training bestaat uit 7 bijeenkomsten van elk 90 minuten. Als voorbereiding kijken de
meisjes de film 100% Coco voor start van training.
De trainers vanuit R-Newt Kids zijn:
Lisette Didden, Wenshirley Quirindoongo, Robin van Gorp, Zouhair el Yaakoubi, Bart
Lonterman, Olton Berrenstein, Rachid Abjij, Leila Attaf en Kelvin Leijten.
Bent u benieuwd naar aanvullende informatie over R-Newt Kids of wilt u weten welke
projecten en activiteiten voor de kinderen in de wijk plaatsvinden? Dan nodig ik u uit om
een kijkje te nemen op onze website: www.r-newt.nl

Slimmerquizz
Afgelopen woensdag hebben Guusje, Bram en Roos
meegedaan aan de Slimmerquizzz op het Theresia
Lyceum. Zij mochten meedoen omdat ze bij de
klassenronde de meeste punten hadden behaald.
Guusje, Roos en Bram vonden het erg spannend maar
hebben het super goed gedaan. Helaas hebben we niet
gewoon maar zijn we wel een hele ervaring rijker.
Toppers!

Sinterklaas

Hij komt, hij komt…… die lieve goede SINT!!!!!
5 december is de dag
Dat onze school de Sint weer verwelkomen mag
Hij brengt dan weer zijn Pieten mee
Overal zijn blije kinderen, van groep 6-7-8 tot aan groep 3-1-2
We verwelkomen Sint en zijn Pieten om 8.45 uur aan de kant
van de Gramsbergenlaan
De ouders die willen komen kijken, kunnen achter de kinderen
gaan staan
Beste ouders opgelet!
De parkeervakken voor de school kunnen dan niet door auto’s worden bezet.
Veel plezier!!!
Leerlingenraad – Layla
Ik ben Layla en ik ben negen jaar en me hobbies zijn zingen en vlogen me lievelingseten
is soto soep en tomaten spagetti ik hou graag van eten ik zing heel vaak in de school me
huis dieren zijn een kitten en een hond en een fret

OVERIGE BERICHTEN
Stichting samen Delen organiseert een inzamelingsactie om kerstpakketten te kunnen
samenstellen voor gezinnen die het hard nodig hebben.
Donaties en giften zijn van harte welkom!
U kunt dit inleveren bij onze volgende vrijwilligers;
•
•

Jolanda van Grinsven Doornsingel 9 in Tilburg. Afleveren op 13
december tussen 18.00 en 20.00 uur
Natasja van Lieshout Boxmeersingel 33 in Tilburg. Afleveren 11 december tussen
18.00 en 21.00 uur.

Kent u iemand in uw regio, die het verdient om in aanmerking te komen voor een
voedsel(kerst)pakket? U kunt deze aanmelden op onze website:
www.samendelen.org/werkwijze of voor vragen kunt u terecht bij Angelique van
Grinsven, mobiel 06-29 20 73 34.
Meer informatie kunt u na lezen in bijlage.
Met hartelijke groet,
Samen Delen groep Tilburg

