HOI nr. 13 woensdag 20 maart 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 3 april 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
21 maart 2019
Lentefeest Xpect 60 jaar
28 maart 2019
Klankbordavond
29 maart 2019
Inloopochtend 9.00-11.00 uur
1 april 2019
Verjaardag school
4 april 2019
Theorie verkeersexamen groep 7
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De afgelopen periode is Beyona gestart op onze school.
Wij heten Beyona en haar ouders van harte welkom bij ons op school en wensen haar
fijne en leerzame jaren toe!
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Een kijkje in de school!
Ik kan me voorstellen dat u graag eens zou willen kijken in de school, terwijl de lessen
bezig zijn. Deze kans krijgt u nu! Op 29 maart, 17 april en 22 mei stellen we onze school
open voor ouders van nieuwe leerlingen en ook voor u! Om 9:00 uur starten de open
dagen met een presentatie door Teun en Annelie. Vervolgens nemen we een kijkje in de
school, waar de leerlingen op dat moment hard aan het werk zijn. Om uiterlijk 11:00 uur
sluiten we de ochtend af. Er is plaats voor 20 ouders per dag en er zijn nog plaatsen. Wilt
u graag aansluiten? Mail even naar bs.helenparkhurst@xpectprimair.nl op welke dag u
aan wilt sluiten. Tot dan!

60-jarig bestaan Xpect Primair – Lentefeest
Xpect Primair, de onderwijsstichting waar onze school onderdeel van uit maakt, bestaat
donderdag 21 maart 60 jaar. Dit zullen we met de gehele school vieren met het
Lentefeest.
We starten de dag gezamenlijk op met een feestelijke dans op het schoolplein om 8:45
uur. Als u wilt mag u hier bij aanwezig zijn.
Vervolgens krijgen alle leerlingen van onze voorzitter College van Bestuur Carin
Zandbergen een creatieve opdracht, die in het teken van de toekomst zal staan.
’s Middags worden de kunstwerken van de drie bouwen naar de Lochal in de Spoorzone
gebracht. Alle scholen van Xpect Primair zullen hun kunstwerken naar de Lochal brengen.
Daar zullen ze tentoongesteld worden en alle leerlingen krijgen een kaartje waarmee zij
de tentoonstelling mogen gaan bekijken.
We maken er een mooie dag van.

Voor meer informatie kan je kijken op
https://xpectprimair.sharepoint.com/sites/FeestdagXpectPrimair.
Even voorstellen
Deze week is Dennis Adriaanse gestart in groep 6-7-8. Dennis stelt zich aan u voor. Ook
Marlies Rexwinkel stelt zich aan u voor. Marlies werkt op vrijdag in groep 1-2-3 en
verzorgt op woensdag en donderdag ondersteuning in onze onderbouw en middenbouw.
Dennis Adriaanse
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mij is gevraagd om mezelf voor te stellen, aangezien ik met ingang van 1 maart mag
komen werken bij jullie op school.
Mijn naam is Dennis Adriaanse. Ik ben 43 en woon samen met mijn vrouw en zoontje in
Waalwijk. Mijn hobby’s zijn: Motor rijden, sport (kijken ;-) ), reizen/kamperen en
genieten van het leven.
Nadat ik afgestudeerd was aan de PABO heb ik 7 jaar voor de klas gestaan en heb toen
de groepen 4, 5, 6 , 7 en 8 onder mijn verantwoordelijkheid gehad.
Op mijn 29e ben ik de kinderopvang in gegaan en heb ruim 10 jaar als leidinggevende
gewerkt.
Sinds 2015 heb ik mijn eigen rijschool. Dit is ontzettend leuk, maar in de jaren op de
kinderopvang en als rijschooleigenaar miste ik wel het onderwijs. Toen kwam de kans op
de Helen Parkhurst en die heb ik genomen. Naast 2 dagen voor de klas, blijf ik als
instructeur werken.
Ik heb er heel veel zin in en wil graag met alle kinderen, ouders en collega’s een leuk en
leerzaam leerjaar van maken.
Groeten Dennis Adriaanse
Marlies Rexwinkel
Beste ouders en kinderen,
Nu ik al een tijdje op school rond loop zal ik mij even voorstellen. Ik ben
Juf Marlies Rexwinkel en ik werk nu drie dagen op de Helen Parkhurst. Ik
ben een vaste invalkracht vanuit de stichting Xpect Primair. Op de
woensdagen ondersteun ik in de middenbouw, op de donderdagen in de
onderbouw en op de vrijdagen geef ik les op het Wereldplein, in de groep
van Ilona en Yasmin.
Ik heb het erg naar mijn zin hier op de Helen Parkhurst en ik ben dan ook
blij dat ik dit tot het einde van dit schooljaar mag blijven doen.
Aangenaam kennis te maken en tot ziens! Groetjes, juf Marlies
Studiedag 14 maart
In de verlengde week voorjaarsvakantie heeft het team een studiedag gehad. Het team
heeft zich voorbereid op de Daltonvisitatie. In mei zal namelijk de landelijke
Daltoncommissie onze school bezoeken en een kijkje komen nemen.
Ook is het team bezig geweest met ‘Leren van beelden’. Alle leerkrachten hadden een
video gemaakt van een instructie en in tweetallen en onder begeleiding werd er bekeken
wat al goed ging en waar ontwikkeling mogelijk is.
’s Middags gingen onze onderbouwleerkrachten naar de Reeshoeve. De pedagogisch
medewerkers van de Reeshoeve en onze onderbouwleerkrachten zijn namelijk bij elkaar
gaan kijken in de periode voor de studiedag. Deze bezoeken werden nabesproken en er
werd gekeken waar nog meer samenwerking mogelijk is.

Het middenbouw- en het bovenbouwteam gingen onder begeleiding verder met IPC;
persoonlijke leerdoelen.
BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Carnaval
Vrijdag 1 maart vierden we met de gehele school carnaval. Het was een bijzondere dag,
waar gedanst, gespeeld en vooral gelachen werd. We kregen zelfs bezoek van Prins
Carnaval en zijn gevolg.
Deze dag is mede mogelijk gemaakt door hulp van verschillende ouders. Hartstikke
bedankt!

OVERIGE BERICHTEN

Op de MR vergadering van dinsdag 26 februari jl. werd o.a. het volgende besproken: waar het team
mee bezig is op de studiedagen, de jaarcijfers van 2018, het vakantierooster voor volgend schooljaar,
de PR voor onze school met de open ochtenden in Maart, April en Mei. Hierbij aansluitend de
informatieavond in september. We hebben even geëvalueerd hoe de ondersteuning van de
werkdrukgelden wordt ervaren. De samenwerking tussen MR en OAK is weer even ter sprake
gekomen. Het POVO (protocol advisering overdracht voortgezet onderwijs) is ter tafel gekomen en
goedgekeurd. De MR verkiezingen; er is een commissie gevormd.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: ondersteuning,
hoogbegaafdheidsprofielschool.
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
Kinderbeurs
In de bijlage een flyer van de Kinderbeurs

Activiteit wijkcentrum Heyhoef
In Wijkcentrum Heyhoef is op vrijdag 29 maart 2019 de activiteit Van Overschot naar
Smakelijke Maaltijd. Een activiteit waarbij er tips gegeven wordt over hoe je thuis
voedselverspilling kunnen verminderen. Zie flyer hieronder

