HOI nr. 10 woensdag 23 januari 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 6 februari 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
21 januari t/m 25 januari
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
29 januari
Studiemiddag, alle kinderen om 11.45 uur vrij
11 februari t/m 15 februari
Advies gesprekken VO groep 8
18 februari
Studiedag, alle kinderen vrij
26 februari
MR
1 maart
Carnaval
1 maart
Vrije middag, alle kinderen om 11.45 uur vrij
4 t/m 15 maart
Voorjaarsvakantie
12 en 14 maart
Groep 8 aanmelden VO
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De afgelopen periode zijn de volgende kinderen bij ons op school gestart:
Benly, Zara, Max, Luca en Jason
Wij heten deze kinderen en hun ouders van harte welkom bij ons op school en wensen
hen fijne en leerzame jaren toe!
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Studiemiddag 29 januari
29 januari vindt een studiemiddag plaats. Alle leerlingen zijn om 11:45 uur uit. Het team
gaan aan de slag met ‘Instructievaardigheden’.
Staking – Lerarentekort
De laatste weken zijn er in het nieuws diverse berichten over stakingen in het onderwijs
voorbij gekomen. Zo is er een landelijke stakingsdag gepland op 15 maart. Tijdens de
geplande stakingsdag op 15 maart hebben leerlingen van onze school een verlengde
week voorjaarsvakantie en zouden zij dus toch niet op school verwacht worden.
Op school merken wij wel wekelijks de gevolgen van het lerarentekort. Bij ziekte en/of
afwezigheid van leerkrachten zijn er momenteel weinig tot geen vervangers beschikbaar.
Enkele voorbeelden van hoe wij hier sinds de Kerstvakantie (!) mee om zijn gegaan:
ondersteuningsactiviteiten zijn geannuleerd, omdat de ondersteunende leerkracht een
groep heeft overgenomen; afstudeerstudent Kayleigh heeft meerdere malen de groep
gedraaid (hier hebben we alle vertrouwen in en dit gaat prima, maar hierdoor vervallen

wel activiteiten die WaiYee en Kayleigh anders hadden kunnen doen); Els heeft -ondanks
haar pensioen- bijgesprongen: ook daar zijn we heel blij mee!
Ondanks dat wij het allemaal (nog net) geregeld krijgen en de overlast voor uw kinderen
tot een minimum kunnen beperken, voelen wij dus wel degelijk het lerarentekort.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
TalentLab
Hallo allemaal, Hello all, Hola a todos, (onze
leerlingen krijgen ook Spaanse les)
Het is alweer een tijdje geleden dat er een
bericht vanuit talent in de HOI heeft gestaan.
In de tussentijd hebben we zeker niet
stilgezeten en hebben we flinke stappen
gemaakt in ons TalentLab. Waarschijnlijk denkt
u nu: “TalentLab, wat is dat?”
TalentLab is onze nieuwe verzamelnaam voor ons onderwijs aan meer- hoogbegaafde
leerlingen. De afgelopen twee jaar heeft onze school zich enorm ontwikkeld en
gespecialiseerd op dit gebied. Met trots delen wij daarom deze link naar ons tabblad
TalentLab op onze website. In deze link kunt u alles lezen over ons onderwijs op het
gebied van meer- hoogbegaafdheid. Heeft u vragen of wilt u meer weten spreek me
gerust aan of stuur me een mailtje.
Daniëlle van Gruijthuijsen
Begeleider TalentLab.
talent.helenparkhurst@xpectprimair.nl

OVERIGE BERICHTEN
Op de eerste MR vergadering in het
nieuwe jaar 2019, dinsdag 15
januari jl.. werd o.a. het volgende
besproken: de vacature voor de
bovenbouw i.v.m. het vertrek van
Fanny
en
hoe
de
groepen
momenteel bezet worden. Hoe de
nieuwe collega’s begeleid worden.
De samenwerking met SKOTZO. De
komende stakingsdag die aangekondigd is in het nieuws. De drie focusthema’s die we in
2019 met het team gaan aanpakken; welke doelen willen we als school gaan behalen met
ons onderwijs. De inzet van de werkdrukgelden is besproken. Van dit geld zijn leerkrachten
aangesteld om ons te ondersteunen. We hebben een tijdlang moeten zoeken naar een
effectieve manier van inzet van deze leerkracht. We hebben samen gekeken naar de
vernieuwing van ons onderwijs en welke ontwikkelingen er gaande zijn. De
verkeersveiligheid rondom school en het respectvol omgaan met elkaar is besproken.
Tenslotte is het nieuwe daltonbeleidsplan gepresenteerd.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: de POVO, de
lunch en de leerlingraad en marketing.

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
TSO (Tussen schoolse opvang) Oproep overblijfouders:
De TSO is op zoek naar enthousiaste overblijfouders, of enthousiaste opa’s, oma’s, buren
die willen overblijven op school. Vind je het leuk om een steentje bij te dragen zodat de
kinderen op school een fijne kunnen pauze hebben. De pauze duurt 30 minuten hiervoor
ontvang je een vrijwilligers vergoeding van 5,00 euro per keer. Heb je interesse of wil je
meer informatie neem contact op met de administratie van school op telefoonnummer
013-5702109.
Sport na school hardlopen!!
Vanaf 22 januari krijgen de leerlingen van groep 3 t/m groep 8, 3 weken hardloopclinics
tijdens de gymles!
Er is ook een mogelijkheid om na school naar de hardloopclinics te komen. De naschoolse
hardloopclinics zijn voor de groepen 5 t/m groep 8.
Op de volgende dagen tijden kun je naschools komen
hardlopen:
Waar: Bergeijkstraat 18
Wanneer: 22 januari, 5 februari en 14 februari
Hoe laat: 14.45 tot 15.30
Voor wie: Groep 5 t/m 8
Wat moet je aan: Gymkleding en schoenen
Kosten: helemaal gratis!
Tot dan!!

Bericht Reeshoeve Boerderij kinderopvang:

