HOI nr. 12 woensdag 20 februari 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 20 maart 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
21 februari
Leerlingenraad
22 februari
Groepen 6-7-8 afsluiting IPC
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
19 maart
OAK
21 maart
Xpect Primair 60 jaar
29 maart
Inloop ochtend 9.00-11.00 uur
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:
Finn en Aimée
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
Open dag – Nieuwe ouders
In plaats van een open avond zullen wij dit jaar op Helen Parkhurst drie open ochtenden
organiseren. Ouders van kinderen van ongeveer 3 jaar oud zijn op deze open ochtenden
tussen 9:00 en 11:00 uur welkom op school voor een presentatie over ons onderwijs,
een kennismaking en een rondleiding. De open ochtenden vinden plaats op:
Vrijdag 29 maart 2019
Woensdag 17 april 2019
Woensdag 22 mei 2019
Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden via https://www.helenparkhurst.nl/aanmelden.

Open dag – Ouders van huidige leerlingen
Naast ‘nieuwe’ ouders willen we u als ouders van huidige leerlingen ook de mogelijkheid
bieden naar onze open ochtenden te komen! We hebben hier een maximum van 20
ouders per ochtend aan verbonden. Deze ouders mogen met de nieuwe ouders mee
luisteren naar de presentatie en krijgen ook een rondleiding door de school in beweging.
Wilt u komen kijken? Mail dan z.s.m. naar bs.helenparkhurst@xpectprimair.nl en geef in
uw bericht aan of u alleen of met tweeën komt en welke dag (29 maart, 17 april of 22
mei) u wilt komen. De eerste 20 ouders per open ochtend krijgen bericht dat zij kunnen
komen en wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Afscheid Fanny
Per 1 maart zal juffrouw Fanny Brok gaan werken op SBO Westerwel. Volgende week
zullen het team en de leerlingen afscheid nemen van Fanny. Ook op deze plek willen wij
haar bedanken voor al haar inzet voor onze school.
Nieuwe inrichting school
Zoals eerder gemeld zullen er in de zomervakantie enkele
klussen plaats vinden op school: er wordt geschilderd en
leerpleinen en groepen worden opnieuw ingericht. Een groep
van teamleden van Helen Parkhurst is deze week op pad
geweest om nieuw meubilair voor de school uit te zoeken.
Studiedag 18 februari
18 februari waren alle leerlingen vrij. Het team is tijdens de
studiedag aan de slag gegaan met de thema’s Instructie,
Jaarplan 2019 en Opbrengsten Cito-toetsen.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Carnaval
Beste ouders,
Volgende week is het alweer zover, we gaan op school een fijn feestje vieren met
Carnaval! Ook dit jaar heeft de school weer een heuse "Raad van Els", die als
belangrijkste taak heeft het knapst verklede menneke en het knapst verklede meske van
de school te kiezen, een echte wedstrijd.
Op vrijdag 1 maart mogen alle kinderen gezellig verkleed naar school komen , gezellig
carnaval vieren en
zijn ze om 11.45 uur klaar om aan de vakantie te gaan beginnen.
Enkele aandachtpunten:
•
•
•
•

Serpentines zijn zeker welkom, maar confetti(kanonnen) en spuitbussen laten we
thuis.
Een tussendoortje is niet nodig, daar zorgt de school voor.
Nepwapens, zoals, zwaarden, pistolen enz zijn niet togestaan.
Losse onderdelen zoals toverstafjes, kattenoortjes enz liever niet, als het kwijt
raakt is het eigen risico.

De Carnavalswerkgroep,
Els, Anoeska en Marlene
Inschrijven activiteiten
Onderstaande groepen hebben onlangs inschrijfformulieren mee naar huis gekregen
voor:
Veldvoetbaltoernooi groepen 3 t/m 8 op 29 en 30 april: Inschrijven kan nog tot en met
vrijdag 22 februari.
Typecursus groep 6: De typecursus start op maandag 18 maart om 15.00 uur. Online
inschrijven zo snel mogelijk, vol is vol.

Koningsspelen/Sportdag
Vrijdag 12 april is het Koningsspelen/sportdag. Op deze dag
worden leuke spelletjes en sportieve activiteiten georganiseerd.
En natuurlijk is uw hulp op deze dag onmisbaar. De kinderen
hebben vandaag een brief mee naar huis gekregen. Wilt u helpen
dan kunt u het antwoordstrookje inleveren bij de leerkracht van
uw kind.

OVERIGE BERICHTEN
Bijlagen:
Ouderkamer: 20 februari Hapjesdag en Afscheid Carla de Hond
Flyer techniek: 16 maart Dag installatietechniek, Willem II stadion
LTC Bijstervelden: Kennismakingsmiddagen Tennisvereniging
Kindercarnaval Café Bolle: maandag 4 maart 13.00 uur

