HOI nr. 16 woensdag 8 mei 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 16 mei 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
7 t/m 10 mei 2019
Kamp groep 8
13 mei 2019
OAK
14 mei 2019
Inschrijven avondvierdaagse vanaf 14.15 uur
16 mei 2019
Studiemiddag, alle leerlingen vrij
22 mei 2019
Opendag 9.00 tot 11.00 uur
23 mei 2019
Inschrijven avondvierdaagse vanaf 14.15 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
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
LEERLINGENRAAD: Sponsoractie Alpe d’HuZes
Kom allemaal naar de speelgoedmarkt op vrijdagmiddag 17 mei om 14:30 uur!
In juni zullen juffrouw Els Geerts en TSO-coördinator Linda van Berkel deelnemen aan de
Alpe d’HuZes 2019. Hiermee zullen zij geld ophalen voor het KWF-fonds.
De leerlingenraad organiseert een speelgoedmarkt om deze actie te sponsoren! Zij
hebben het volgende bedacht:
-

-

-

Ieder kind van Daltonschool Helen Parkhurst mag op vrijdag 17 mei één
speelgoedje meenemen naar school, waar zij zelf niet meer mee spelen. Het mag
een speelgoedje zijn dat voor €1,00 verkocht mag worden voor het goede doel;
Het speelgoed wordt uitgestald op grote tafels op het schoolplein (bij slecht weer
op het leerplein). Iedereen is om 14:30 uur welkom om speelgoed te kopen. De
prijs van één stuk speelgoed is €1,00. Je mag meerdere spulletjes kopen, op =
op;
De leerlingen van de leerlingenraad zullen achter de kramen staan en de verkoop
regelen. Zij worden hierbij ondersteund door Ineke en Teun;
Alle euro’s (gepast betalen!) gaan naar de actie van Alpe d’HuZes. We hopen zo
samen een mooi bedrag op te halen! Speelgoed dat overblijft doneren we aan de
voedselbank. Het speelgoedstuk dat een kind meeneemt, wordt dus of verkocht
voor het goede doel (Alpe d’HuZes) of geschonken aan de voedselbank;
Om 15:30 is de markt afgelopen, tellen we de opbrengst en maken we bekend
wat de markt heeft opgeleverd voor het goede doel.

We hopen dat ieder kind een stuk speelgoed meeneemt en we hopen op een grote
opkomst bij de markt: 17 mei, om 14:30 uur!
Meivakantie
Hopelijk hebben alle leerlingen een prettige meivakantie gehad en is iedereen klaar voor
alweer de laatste periode van het schooljaar 2018 – 2019.
Tijdens de meivakantie is er hard gewerkt op de groenstrook tussen de Langendijk en
ons schoolplan. Het groene speelgebied krijgt al vorm. Er zal nu snel een hekwerk

geplaatst worden en daarna wordt het gras ingezaaid. Over enkele weken hebben we er
een mooie speelruimte bij voor onze leerlingen en voor de wijk.
Schoolplan 2020 – 2023
Voor de meivakantie vonden er sessies plaats waarin we als school in gesprek zijn
gegaan met ouders van onze leerlingen en met andere externe betrokkenen, zoals
ondernemers, wijkbewoners en onderwijscollega’s over het onderwijs in de toekomst. Het
waren interessante sessies en de sessies hebben voor de school gezorgd voor input en
ideeën die meegenomen zullen worden in het dit jaar te schrijven schoolplan. Hierbij
nogmaals dank aan alle deelnemers aan de sessie!
16 mei, tijdens de studiemiddag, gaat het leerkrachtenteam aan de slag met de input om
te bekijken hoe wij dit in de aankomende vier jaar vorm kunnen gaan geven.

Ouders en externe partners van
Daltonschool Helen Parkhurst noteren
hun ideeën: wat hebben onze leerlingen
nodig om later jouw collega, vriend,
manager, verzorger te kunnen zijn? Deze
ideeën vormen de basis voor ons nieuwe
schoolplan.

Daltonvisitatie
Op 23 mei zal onze school bezocht worden door de Daltoncommissie. Er zal gekeken
worden naar de manier hoe wij ons Daltononderwijs vorm en inhoud geven. We zullen
samen met de commissie bekijken wat al goed gaat en waar we als Daltonschool Helen
Parkhurst nog in kunnen ontwikkelen. De commissie kijkt in de groepen, spreekt met
enkele ouders, met de leerlingenraad, met het bestuur van Xpect Primair en met het
team van onze school. We kijken uit naar een mooie dag!
Lerarentekort
Ook deze week hebben we op Daltonschool Helen Parkhurst onze uiterste best gedaan
om te zorgen dat onze leerlingen (en u als ouders) geen last heeft van het lerarentekort.
Zo is Els extra komen werken en hebben Patricia en Marlies in plaats van hun
ondersteunende activiteiten groepen overgenomen i.v.m. schoolkamp (de ondersteuning
is door vervangers uitgevoerd) en zal Kayleigh op vrijdag een bovenbouwgroep
overnemen. Met dit bericht wijzen we u erop dat het lerarentekort helaas ook voelbaar is
op onze school! We zijn erg blij met deze oplossingen en de flexibiliteit van het
leerkrachtenteam.

Zoals in de vorige HOI stond, is Xpect Primair 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 RNewt 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. Hierbij stellen de
medewerkers zich voor:

Flip Ebbing
Hoi mijn naam is Flip Ebbing en ik ben 23 jaar oud.
Sinds juni 2018 ben ik werkzaam voor R-newt Kids.
In het begin was ik te vinden bij het project R-play
op verschillende plekken in Tilburg-Zuid en Oud-Noord.
Tijdens deze activiteiten kunnen kinderen begeleid spelen
met verschillend speelgoed. Denk hierbij aan fietsen,
spacescooters, skelters enz. Daarnaast ben ik werkzaam op
Basisschool De Stappen als gymdocent voor de groepen 1/2 en 6 t/m 8.
Komende periode komt hier Kids@school bij waardoor ik op meerdere
scholen voor de klas kom te staan.
Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan!
Spreek mij gerust aan als er vragen zijn of als je meer over mij wilt weten.

Ik ben Leila Attaf, 38 jaren jong en werk al een
aantal jaar bij R-newt. Dit doe ik met heel veel
plezier.
Binnen R-newt heb ik meerdere taken uitgevoerd.
Als jongerenwerker draaide ik meidengroepen,
jongensgroepen, inloop, opzetten uitvoeren van
kleine en grote projecten en individueel jongeren
begeleid. Ik heb ook individuele trajecten gedraaid.
De laatste jaren ben ik me gaan specialiseren in het
training geven aan kinderen. Dit doe ik op
verschillende basisscholen in Tilburg en omstreken.
Daarnaast zit ik ook in mijn laatste jaar van de pedagogiek opleiding en hoop in juni af te
studeren om vervolgens mijn lesbevoegdheid te gaan behalen.
Woorden die mij omschrijven zijn: professioneel, relativerend, vriendelijk, toegankelijk,
creatief, empathisch, cultureel ingesteld, initiatief, stressbestendig, doorzetter,
oplossingsgericht.
In mijn vrije tijd doe ik aan zelfontwikkeling, ga ik graag naar films en doe ik leuke
dingen met mijn dochter en mijn familie.

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
Medezeggenschapsraad
Beste ouders/verzorgers,
De MEDEZEGGENSCHAPSRAAD zoekt ouders die mee willen praten over zaken die de
school betreffen! Ouders die willen meestemmen over de schooltijden, over protocollen,
financiën of over het beleid van de school. Kortom, we zoeken iemand die in de
MedezeggenschapsRaad (MR) wil.
Wilt u zich aanmelden of u wilt meer informatie klik op de volgende link Oproep
verkiezing MR u ontvangt deze brief ook via uw kind.
Inschrijving avondvierdaagse
Op maandag 17 juni start de avondvierdaagse u kunt hiervoor inschrijven op 14 en 23
mei vanaf 14.15uur in de hal bij de hoofdingang. Deze week ontvangen de kinderen het
inschrijfformulier mee naar huis.
Open dag Reeshoeve

KinderAdviesRaad organiseert: Kindercasino!

Muziekmaatjes
Een muzikale wandeltocht voor het goede doel
Sommige mensen weten dat ik heel graag muziek maak. Ik speel vaak in een orkest.
Eén van mijn "muziekmaatjes" (ze is ook mijn vriendin) heeft MS. Dat is een ziekte
waarbij je zenuwstelsel wordt aangetast en die niet over kan gaan. Hierdoor kan zij heel
vaak niet meedoen. Ze is super stoer en traint elke dag om zo veel mogelijk te blijven
doen. Maar ik maak ook van dichtbij mee hoe zwaar en verdrietig deze ziekte is.
En daarom wil ik haar (en alle andere mensen met MS) graag steunen. Op 19 mei ga ik
met al mijn muziekmaatjes een wandeltocht lopen naar Den Bosch waarbij we natuurlijk
ook muziek gaan maken.
Wil je mij helpen?
Je kunt mij steunen via https://www.msmotion.nl/team/muziekmaatjes
En natuurlijk ben je welkom om op 19 mei naar ons te komen kijken en luisteren.
Groetjes Ineke Keultjes
Intern Begeleider Helen Parkhurst

