HOI nr. 15 woensdag 17 april 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 8 mei 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
19 april 2019
Goede vrijdag alle leerlingen vrij
22 april t/m 3 mei 2019
meivakantie
7 t/m 10 mei 2019
Kamp groep 8
13 mei 2019
OAK
16 mei 2019
Studiemiddag, alle leerlingen vrij
22 mei 2019
Opendag 9.00 tot 11.00 uur
28 en 29 mei 2019
Schoolfotograaf
28 mei 2019
MR
30 en 31 mei 2019
Hemelvaart, alle leerlingen twee dagen vrij
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De afgelopen periode is Nicole Anna 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
Lerarentekort
Zoals eerder gemeld in de HOI heeft Nederland op dit moment te kampen met een
lerarentekort. Op Helen Parkhurst heeft dat in de afgelopen weken geleid tot bijvoorbeeld
de volgende gevolgen:
Els Geerts is extra komen werken, Teun Brand verzorgt de Spaanse lessen in het
TalentLab, ondersteuningstaken zijn geannuleerd zodat de leerkracht voor de groep kon.
We voorzien dat het probleem na de meivakantie nog groter wordt. Zo is de kans groot
dat we voor de vervanging voor de leerkrachten die na de meivakantie mee op
schoolkamp gaan, op verschillende dagen, verschillende invalleerkrachten zullen
ontvangen.
Pilot R-Newt Kids
Xpect Primair is een pilot gestart met R-Newt Kids in het kader van het lerarentekort.
Helen Parkhurst neemt deel aan deze pilot. De pilot houdt in dat er twee pedagogisch
medewerkers van R-Newt Kids (Jongerenwerk) beschikbaar zijn voor vervanging van een
afwezige leerkracht. Wanneer een leerkracht zich ziekmeldt en er is geen vervangende
leerkracht beschikbaar, zal contact worden opgenomen met R-Newt Kids. Zij zullen
(indien beschikbaar) een van hun pedagogisch medewerkers naar onze school sturen.

Deze medewerker zal gedurende de dag met een klas verschillende trainingen uitvoeren.
Denk hierbij aan de trainingen Kids & Kunst, Sportief spel of Kids Online. Een leerzame
dag voor onze leerlingen, maar wel degelijk een ander programma dan zij anders gehad
zouden hebben. Wij zijn blij aan deze pilot mee te mogen werken, omdat het er voor kan
zorgen dat wij leerlingen een fijne dag op school kunnen laten beleven, in plaats van dat
wij hen naar huis moeten sturen. Mocht u vragen over deze pilot hebben dan kunt u zich
tot Teun richten.
Dierenweide en natuurlijk spelen
In de meivakantie zal de braakliggende groenstrook tussen ons schoolplein en de
Langendijk worden ingericht. Op dit gebied worden een dierenweide en een natuurlijk
speelgebied geplaatst. In de dierenweide zullen overdag dieren van Kinderstad BSO
Reeshoeve te zien zijn. ’s Avonds zullen deze dieren in de stallen van de BSO zijn. Het
groene speelgebied bestaat onder andere uit een klimboom, een rioolbuis, springkeien en
struiken. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen Helen Parkhurst, de
gemeente Tilburg, Kinderstad Reeshoeve, Jong Nederland en de BAM.

Schoolplan 2020 – 2023
Op school zijn we gestart met de voorbereidingen van het schrijven van het schoolplan
2020 – 2023. In dit plan zullen we onze ambities als school schrijven en we zullen
beschrijven hoe we deze ambities willen verwezenlijken. Dinsdag 16 april hebben er twee
sessies plaatsgevonden met ouders en andere betrokkenen rondom de school om te
bespreken wat zij belangrijk vinden voor (de toekomst van) hun kinderen. Dank aan de
vele ouders die aanwezig waren! Wordt vervolgd.
Meivakantie
Donderdagmiddag 18 april om 14:30 begint voor al onze leerlingen de meivakantie. Alle
kinderen zijn vrij tot en met zondag 5 mei. Fijne vakantie!
Gezien de drukke periode met de Koningsspelen, diverse IPC-thema’s en gezien het feit
dat het dit jaar een erg korte periode is tussen de Carnavals- en de meivakantie, zullen
we dit jaar het vieren van Pasen klein houden.
Vakantie 2019 – 2020
De data voor de vakanties in het volgende schooljaar zijn bekend:
Herfstvakantie

14-10-2019 tot en met 25-10-2019

Kerstvakantie

23-12-2019 tot en met 3-1-2020

Voorjaarsvakantie

24-2-2020 tot en met 6-3-2020

Tweede Paasdag

13-4-2020

Meivakantie

20-4-2020 tot en met 1-5-2020

Bevrijdingsdag

5-5-2020

Hemelvaart

21-5-2020

Tweede Pinksterdag

1-6-2020

Zomervakantie

13-7-2020 tot en met 21-8-2020

De data van de studiedagen volgen later.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Koningsspelen
Vrijdag 12 april vierden we met de gehele school de Koningsspelen. Het was een
gezellige en sportieve dag. We kregen erg veel hulp van ouders, opa’s en oma’s en
anderen. Dank jullie allemaal voor jullie hulp!
OVERIGE BERICHTEN
Activiteiten Ontdekstation013

KVW Reeshof
In de bijlage ontvangt u informatie over Kindervakantiewerk Reeshof. https://www.helen-

parkhurst.nl/upload/article_documents/art_docs_pdf_file_1555528694.pdf

