HOI nr. 07 woensdag 28 november 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 12 december.

Agenda
Datum
Activiteit
4 december
MR
5 december
Sinterklaas
6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
13 december
PoVo voorlichting ouders groep 8
20 december
Kerstviering
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
City Trainer Junior
Ook dit jaar is op school weer de cursus City Trainer Junior aangeboden aan leerlingen
van de bovenbouw. Vorige week vond het examen plaats en hebben zo’n twintig
leerlingen hun certificaat behaald. Zij zullen op donderdag tijdens de pauzes spellen
organiseren voor alle andere leerlingen.

City Trainer Junior examens

Protocol afwezige leerkrachten
In samenwerking met de ouders en leerkrachten uit de medezeggenschapsraad is een
‘Protocol afwezige leerkrachten’ opgesteld. Dit was nodig door het lerarentekort in
combinatie met een mogelijke griepgolf. Het protocol wordt meegezonden met deze HOI.

Sint

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!!!
Studiedag 6 december
De dag na pakjesavond vindt een studiedag plaats: alle leerlingen zijn vrij die dag. Het
team zal het die dag hebben over Talentonderwijs, Schoolmaatschappelijk werk en
dyslexie.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Verslag duimenactie verkeer
Ik (Guusje) heb samen met Ivar, Katie, Romano en Kars
een verkeersactie ondernomen.
Samen met de handhaving en een van de meesters
(James) hebben wij rode en groene kaarten uitgedeeld.
Rode kaarten voor stoepparkeerders, te vakken innemen
met parkeren, parkeren op een invalide parkeerplaats en
op de stoep fietsen.
Groen kaarten voor lopend gaan of op de fiets (dat
scheelt auto’s), parkeren naast de stoep en netjes in het
vak.
De meeste mensen waren blij met een groene kaart en sommige minder.
Met de rode kaart vatte veel mensen het sportief op en zeiden: ’ok ik ga het anders
doen’. Maar sommige mensen werden boos op de handhaving.
Hopelijk heeft iedereen die een rode kaart heeft gekregen het veranderd want de
handhaving vindt het ook niet leuk om boetes uit te delen.

Het was wel leuk ik heb er vooral plezier in gehad in groene kaarten uitdelen.
We hebben met zijn alle genoten dat we dit mochten doen en we hopen dat het nu beter
gaat in de rond de school.

OVERIGE BERICHTEN
“Sparen voor je school”
De actie sparen voor je school is inmiddels afgelopen, de kinderen hebben alle punten
ingevoerd. We hebben ruim 4000 punten gespaard, iedereen enorm bedankt. Binnenkort
zullen we te horen krijgen hoeveel waarde cheque zal zijn. Spannend!

