HOI nr. 09 woensdag 9 januari 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 23 januari 2019.

Agenda
Datum
14 januari
15 januari
16 januari
16 januari
14 t/m 18 januari

Activiteit
OAK
MR
Winterverslag gr 1 t/m 7
Klankbordavond
Intekenen voor afspraak oudergespreken
(lijsten hangen in de speelzaal)
21 t/m 25 januari
Oudergesprekken winterverslag
29 januari
Studiemiddag, alle leerlingen om 11.45 uur vrij
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De afgelopen periode is Elena gestart bij ons op school.
Wij heten Elena en haar ouders van harte welkom bij ons op school en wensen hen fijne
en leerzame jaren toe!
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Gelukkig en gezond 2019
Het team van Helen Parkhurst wenst alle leerlingen, alle ouders en alle andere
betrokkenen rondom de school een heel gelukkig en gezond 2019!
Video Helen Parkhurst
Wij starten het jaar goed: met plezier presenteren wij een nieuwe video waarin wij ons
onderwijs en onze school laten zien. Klik op de afbeelding om de video te openen:

We zijn trots op de manier waarop we onze leerlingen, onze school en ons in deze video
laten zien. Samen met u gaan we er een mooi 2019 van maken.
Afscheid Fanny Brok
Deze week heeft Fanny Brok haar vertrek op Helen Parkhurst aangekondigd. Zij heeft
een nieuwe uitdaging gevonden op SBO Westerwel en zal daar na de voorjaarsvakantie
aan de slag gaan. Momenteel wordt er een passende opvolger voor Fanny gezocht.
Afwezigheid Ilona Kleiren en James Alberto – Uitbreiding Yasmin Lemmen,
Patricia Jongsma en komst Wouter de Koning
Helaas zijn Ilona en James nog afwezig. Dit heeft tot gevolg dat Yasmin Lemmen vier
dagen in de week in de groep 1-2-3 werkt. Op vrijdagen komt er een vervanger.
James wordt vervangen door Wouter de Koning. Wouter is afkomstig van
Montessorischool De Elzen en zal fulltime bij ons aan het werk zijn.
Verder is Patricia Jongsma deze week gestart. Zij werkt vier dagen per week,
voornamelijk in de bovenbouw. Marlene van Hommelen werkt fulltime in de
bovenbouwgroep van Marlene en Susan van Oorschot, omdat Susan van haar
zwangerschapsverlof geniet.
Tenslotte is Annelie De Meulenaere vanaf deze week werkzaam in groep 6-7-8, waar zij
samen met Tamara van Hees de groep draait.
Inrichting Helen Parkhurst
Momenteel is er een werkgroep van enkele teamleden samen met een architect aan het
bekijken hoe we onze school een fris uiterlijk kunnen geven. Er wordt bijvoorbeeld
nagedacht over de inrichting van de leerpleinen en over nieuw leerlingmeubilair. Ook de
leerlingenraad wordt in dit proces betrokken. We hopen dit allemaal in de zomervakantie
te realiseren, zodat we u allemaal na de zomervakantie in een school met een ‘nieuwe
look’ kunnen ontvangen. Wordt vervolgd…
Groene speelplaats
Naast de inrichting van de school wordt ook bekeken hoe we de buitenspeelomgeving
nog aantrekkelijker kunnen maken voor onze leerlingen. Hier wordt vooral gekeken naar
mogelijkheden meer groen aan de speelplaats toe te voegen. Ook bij dit proces is een rol
voor de leerlingenraad weggelegd. Zij hebben tijdens een vergadering aangegeven waar
volgens hen behoefte aan is. Vanuit de klankbordgroep is door betrokken ouders
hetzelfde aangegeven. Ook hierover later meer.
Winterverslagen
Woensdag 16 januari krijgen onze leerlingen van groep 1 t/m 7 hun winterverslagen
mee. Hierin kunt u lezen over de ontwikkeling van uw kind. Via het ouderportaal van
ParnasSys kunt u inzicht verkrijgen in cijfers die gehaald zijn voor toetsen.
Vanaf woensdag 16 januari hangen er lijsten in speelzaal om u in te schrijven voor
oudergesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in de week van 21 januari. We
verwachten alle ouders op gesprek.
In verband met het advies VO heeft groep 8 in februari gesprekken. Hiervoor ontvangen
de ouders en leerlingen een uitnodiging.
Studiemiddag
29 januari vindt de eerste studiemiddag van 2019 plaats. Alle leerlingen zijn die dag om
11:45 uur vrij.

