HOI nr. 08 woensdag 12 december 2018
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 9 januari 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
13 december
PoVo voorlichting ouders gr 8, Beatrixcollege
20 december
11.45 uur alle kinderen vrij ivm kerstviering
20 december
17.00-19.00 uur Kerstviering
24december t/m 4 januari
Kerstvakantie
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
(Tijdelijk) afscheid leerkrachten
Na de Kerstvakantie zal Lana van Oudheusden starten met haar nieuwe uitdaging op de
Montessorischool Tilburg. Lana, bedankt voor jouw inzet al die jaren dat je op Helen
Parkhurst hebt gewerkt.
Susan van Oorschot zal afwezig zijn in verband met haar zwangerschapsverlof. Susan,
geniet van jouw verlof!
Studiedag 6 december
De dag na pakjesavond waren alle leerlingen vrij. Hopelijk is het een leuke dag geweest.
Op school vond een studiedag plaats. Daniëlle van Gruijthuijsen, Annelie De Meulenaere
en James Alberto deelden met het team wat zij allemaal voor leeractiviteiten uitvoeren
ter verrijking van de basisvakken. Spaans, programmeren, mindset; er kwamen allerlei
mooie voorbeelden voorbij waar we als school trots op zijn.
Yolanda Maijen deelde enkele inzichten met het team die zij had opgedaan tijdens het
Daltoncongres.
Ineke Keultjes sprak met het team over leesonderwijs. Hoe kunnen we er samen voor
zorgen dat onze leerlingen op een prettige manier effectief en efficiënt leren lezen?
De jeugdartsen en de schoolmaatschappelijk werker kwamen vertellen wat zij allemaal
kunnen betekenen voor onze school en onze leerlingen.
Tenslotte werd het jaarplan van 2019 alvast kort besproken.
Differentiatie, visie en verbinding zijn de drie thema’s die we
als school centraal zullen stellen in 2019. Wordt vervolgd…

Kerstvakantie
Vrijdagmiddag 21 december om 14:30 uur start de
Kerstvakantie. We wensen alle leerlingen en hun families hele
fijne feestdagen en een prettige vakantie toe. Graag zien we
jullie allemaal maandag 7 januari 2019 weer terug op school.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Kerstviering
Donderdag 20 december vieren wij het Kerstfeest op school. De kinderen zijn die dag om
11.45 vrij en worden ‘s avonds weer op school verwacht.
De Kerstviering heeft dezelfde vorm als vorig schooljaar.
We beginnen met een inloop van 16.50 tot 17.00 uur.
Wij verwachten dan alle kinderen in hun eigen lokaal. De
ouders/verzorgers mogen dan naar buiten lopen om
daar te wachten, de kinderen volgen daarna met hun
eigen leerkracht.
Op het schoolplein zingen wij dan een kerstlied, daarna
gaan we in een optocht naar het park. Het zou leuk zijn
als ieder kind iets van een lichtje bij zich heeft. In het
park zingen we dan met z’n allen nog twee mooie
kerstliedjes.
Daarna zullen we teruglopen naar school en gaan de kinderen in hun eigen klas genieten
van een heus kerstdiner.
Het kerstdiner maken we weer samen, hiervoor vragen we u om hapjes voor uw kind te
maken (ongeveer 6 voor de onderbouw, 8 voor de middenbouw en 10 voor de
bovenbouw). Bij elke klas hangen vanaf 13 december lijsten waarop aangegeven kan
worden wat er voor het buffet gemaakt wordt (zoet, hartig, dessert, bladerdeeg). Alle
hapjes samen zorgen voor een leuk en feestelijk buffet.
De hapjes kunnen om half 3 naar school gebracht worden of wanneer de kinderen ‘s
avonds komen.
De werkgroep zorgt voor het drinken in de klas
en ook voor borden, bestek, bekers en
servetten.
Ouders zijn van harte welkom vanaf 18.30 uur
op de bovenbouwspeelplaats voor een warme
chocolademelk of erwtensoep. De kerstviering
eindigt om 19 uur in het klaslokaal van de
kinderen.

Zaalvoetbaltoernooi 2-3-4 januari
Op 2, 3 en 4 januari is het zaalvoetbaltoernooi de deelnemers ontvangen via de
leerkracht het programmaboekje en het schoolshirt.
• Poule O groepen 3 en 4 Team Helen Parkhurst 2: woensdag 2 januari T-kwadraat
vanaf 13.30 uur.
• Poule M groepen 5 en 6 Team Helen Parkhurst 3: woensdag 2 januari Sporthal
Reeshof vanaf 13.00 uur.
• Poule B groepen 7 en 8 Team Helen Parkhurst 1: donderdag 3 januari Sporthal
Reeshof vanaf 12.30 uur.
Allemaal veel succes en veel plezier!

OVERIGE BERICHTEN

Op de vooravond van pakjesavond, dinsdag 04 december j.l. had de MR wederom een vergadering. Bij
deze vergadering kwam oa. aan bod: het protocol vervanging van zieke leerkrachten, de begroting voor
2019 en vooruitkijkend naar de komende jaren, de PR van de school, de TSO is geëvalueerd; de
citytrainers zijn weer aan de slag gegaan. De notulen van de GMR zijn uiteraard ook nog besproken.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: Het jaarplan voor 2019,
samenwerking OAK en MR en de 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
2gether; Kerstdisco vrijdag 21 december
In de bijlage ontvangt u een de flyer van de Kerstdisco op vrijdag 21 december die
2gether organiseert in samenweking met AH Buurmalsenplein en Rnewt.

Bericht Kinderstad Reeshoeve

Dieren knuffelen op de Reeshoeve
Wil je het nieuwe jaar gezellig beginnen en heb je zin om met onze
dieren te komen knuffelen? Dan ben je van harte welkom op KC
Reeshoeve. Vrijdag 4 januari organiseren we een knuffeluurtje van
14.00u-1500u op onze boerderij (naast de Helen Parkhurst). Leuk als je
even langskomt en neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee.

Bibliotheek Heyhoef; Kinderfilmmiddag
Vrijdag 28 december van 14.00-17.00 uur
organiseert bibliotheek Heyhoef i.s.m. wijkcentrum
Heyhoef en Heyhoef Cinema een kinderfilmmiddag
met als thema Roald Dahl. Tijdens deze middag zijn
er divers activiteiten te beleven. Voor meer
informatie volg onderstaande link.
https://www.bibliotheekmb.nl/agenda/1812dec/kinderfilmmiddag-roald-dahl.html

