HOI nr. 14 woensdag 3 april 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 17 april 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
4 april 2019
Theorie verkeersexamen groep 7
9 april 2019
MR
11 april 2019
Fietscontrole groep 7
12 April 2019
Sportdag: Koningsspelen
15 april 2019
Verkeersexamen groep 7
16 april 2019
Eindtoets groep 8
17 april 2019
Opendag 9.00-11.00 uur
19 april 2019
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
22 april t/m 3 mei 2019
meivakantie
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Eindtoets groep 8
Op dinsdag 16 april maken alle leerlingen van groep 8 de Eindtoets. Ondanks dat zij hun
advies al ontvangen hebben, een belangrijke toets.
We wensen hen alvast heel veel succes!
1-april
Vorige week ontvingen alle leerlingen een brief met daarin de oproep om eigen
toiletpapier mee naar school te nemen. We hebben hier veel leuke, boze, geschrokken en
grappige reacties op gekregen. Voor alle duidelijkheid: dit was een 1-aprilgrap.

Studiemiddag 1 april
Alle leerlingen waren maandagmiddag 1 april vrij.
Het team heeft zich verder gespecialiseerd in het
geven van expliciete, directe instructie.
Sessie schoolplan
Op dinsdag 16 april organiseren we op school een
sessie in het kader van ons nieuwe schoolplan. We
gaan die dag graag met u in gesprek over de
vragen: wat gaat goed op Helen Parkhurst, wat kan
beter en wat moet beter? Zo kunnen we uw
feedback meenemen in onze nieuw te maken
plannen.
De sessie duurt van 19:30 uur tot 20:30 uur en als u
deel wilt nemen kunt u zich aanmelden via
teun.brand@xpectprimair.nl.
BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN

KONINGSSPELEN 2019
Vrijdag 12 april doet de Helen Parkhurst school weer mee aan de Koningsspelen. Rond
de school, in het park en in de gymzaal zijn verschillende sport- en spelonderdelen
uitgezet.

De kinderen starten om 8.20 uur en eindigen om 14.30 uur in hun eigen groep.
We beginnen in de klas met het koningsontbijt om vol energie de sportdag aan te vallen.
Dit ontbijt wordt volledig verzorgd. Tijdens de dag krijgen de sporters ranja en fruit. De
lunch brengen de kinderen zelf mee. Trek sportieve (oranje) kleding en schoenen aan.
Na het ontbijt vindt om 9.20 uur de gezamenlijke opening plaats op het schoolplein van
de onderbouw en starten we met het koningsspelen lied.
https://www.youtube.com/watch?v=Ux2SYiBtrLM
Ouders zijn welkom om de kinderen aan te moedigen tijdens de sportdag. Ook dit jaar
mogen alle kinderen met een versierde fiets naar school komen. De fietsen worden op
het schoolplein in vakken gezet, de mooist versierde fiets wint een koningsprijs.
De prijsuitreikingen zijn op het plein van de onderbouw om 14.10 uur.
We wensen iedereen een sportieve sportdag.
Werkgroep Koningsspelen.

OVERIGE BERICHTEN
Avondvierdaagse 2019
17 tot en met 20 juni is de Avondvierdaagse. Binnenkort kunt u inschrijven om
gezamenlijk als school mee te lopen. De inschrijfdata worden later bekend gemaakt.
Er zijn een paar wijzigingen waarvan wij u nu al op de hoogte willen brengen.
De kosten voor de medailles zijn helaas verhoogd waardoor het inschrijfgeld dit jaar op 6
euro komt. U kunt een extra snackkaart kopen voor €1,25.
De Avondvierdaagse valt onder de Meedoenregeling. U dient dan de inschrijving zelf te
plaatsen u kunt dan wel gewoon met school meelopen en eventueel de snackkaart apart
aanschaffen.
U heeft ook de mogelijkheid om extra medailles te kopen zodat ook iemand die 1 of 2
keer meeloopt beloond kan worden en loopt uw hond ook mee dan mag die ook een
medaille. Uiteraard kunnen ook broers en zussen gewoon met onze school meelopen.
De startplekken zijn op maandag en dinsdag in het Reeshofpark, op woensdag en
donderdag bij de Universiteit ivm werkzaamheden.

In de bijgevoegde flyer kunt u meer lezen over het 100 jaar bestaan van Turnvereniging
Kunst en Kracht. Zij zullen op dinsdag 18 juni bij de start wagen aan een record poging
van zoveel mogelijk radslagen maken.
We hopen dit jaar weer met velen mee te kunnen doen aan de avondvierdaagse!

Vossenjacht 2gether

Van pet naar pret

Swap event!

