HOI nr. 17 woensdag 22 mei 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 5 juni 2019.

Agenda
Datum
Activiteit
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
3 juni 2019
OAC
Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender

De afgelopen periode zijn Luke en Jayson gestart op onze school.
Wij heten Jayson en Luke en hun ouders van harte welkom bij ons op school en wensen
hen fijne en leerzame jaren toe!
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Personele inzet laatste weken
Susan Kotlaba-van Oorschot is terug van haar zwangerschapsverlof. Zij zal de laatste
weken van het schooljaar actief zijn in de bovenbouwgroep van Marlene en Susan en in
de bovenbouwgroep van Janneke. Susan werkt op maandag, dinsdag en woensdag.
James Alberto is zijn werkzaamheden weer aan het opbouwen. Hij is op maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend aanwezig op school in groep 4-5 en bouwt het aantal
werkuren op. De rest van de week zijn Wouter de Koning (maandag, donderdag en
vrijdag) en Marlies Rexwinkel (dinsdag- en woensdagmiddag) in de groep.
Plan van inzet 2019 – 2020
Momenteel zijn we bezig met het plan voor de personele inzet voor volgend schooljaar.
Dit zal in juni met u gedeeld worden.
Groene speelplaats
In de aankomende weken zal er een laag hekwerk rondom de groene speelplaats
geplaatst worden. Hierna wordt er gras ingezaaid.
In de zomervakantie zal ook een deel van het huidige schoolplein vergroend worden.

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN
Ouderbedankmiddag
Ook dit jaar zijn we alle ouders die hun steentje bijdragen erg dankbaar.
Met jullie hulp kunnen we ons onderwijs nog mooier maken.
We willen u graag bedanken op dinsdag middag 2 juli.
Schrijf de datum vast in uw agenda!!!!
De rest blijft natuurlijk nog even een verrassing, maar u hoort binnenkort meer.
HERHAALDE OPROEP MR leden
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.
We hopen dat er ouders zijn die met ons mee willen denken over een nog betere school.
Als u interesse heeft (of alleen maar even meer informatie wilt), kunt u contact opnemen
met één van de MR leden of met de verkiezingscommissie:
Aron Keller ; aron.keller@ouder.xpectprimair.nl
Suzan de Cock ; suzan.decock@xpectprimair.nl
Dit kan nog tot en met maandag 27 mei
aanstaande!

OVERIGE BERICHTEN
Opening nieuwe cultuur BSO in de Reeshof
Het rommelt al een tijdje rondom het grote, gele gebouw aan de Breskensstraat in de
Reeshof. Werklui lopen in en uit. Alles om het gebouw om te toveren tot Cultuur BSO
Studio-T. In juni 2019 openen de deuren van deze bijzondere locatie.
Creatief concept
Cultuur BSO Studio-T is een buitenschoolse opvang met een kunstzinnige insteek voor
kinderen van 4-12 jaar. Het hele gebouw ademt cultuur door de verschillende, creatieve
studio’s. Zo vind je hier bijvoorbeeld een groot atelier, een dans-/theaterzaal, maar ook
een muziekstudio én een fotostudio met green-screen. Dit wordt digitaal ondersteund
door computers met beeld- en geluidbewerkingsprogramma’s. Kinderen hoeven niet zelf
uit te vogelen hoe dit allemaal werkt. Zij worden namelijk begeleid door pedagogisch
professionals die allemaal een kunstzinnige opleiding hebben gevolgd.
Groene vingers & nieuwsgierigheid
Ook kinderen met groene vingers kunnen aan de Breskensstraat terecht. Het dakterras
gaan we namelijk samen met de eerste kinderen inrichten als moestuin, met als doel zelf
groente en fruit te telen. De geoogste opbrengst levert daarna de ingrediënten voor het
bereiden van een eigen maaltijd in de woonkeuken op. Om je kind aan te melden bij
Cultuur BSO Studio-T hoeft het geen speciaal talent te hebben. Het belangrijkste talent
bezit namelijk ieder kind al: nieuwsgierigheid! De rest ontdekken ze vanzelf door het
aanbod van uiteenlopende, artistieke activiteiten.

Dus is jouw kind niet weg te slaan bij
muziekinstrumenten?
Danst hij iedereen van het podium?
Maakt zij van elke gelegenheid gebruik om een gave
foto te schieten?
Of zijn ze vooral héél nieuwsgierig?
Kom dan eens kijken bij Cultuur BSO Studio-T!
En heb je ook een jonger kindje? Wij openen in
hetzelfde pand Sterre kinderdagverblijf Vrijmoet met
dezelfde culturele insteek voor kinderen van 0-4 jaar.
Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom
de verbouwing en/of de exacte openingsdatum? Volg
onze websites, Facebook pagina’s
(https://www.facebook.com/kinderdagverblijfvrijmoet/
& https://www.facebook.com/cultuurbsostudiot) en/of
Instagram accounts
(https://instagram.com/kinderdagverblijf.vrijmoet /
https://instagram.com/cultuurbso.studio.t). Ook is het
mogelijk contact op te nemen met artistiek directeur
Lara Bominaar (06 – 824 386 86,
l.bominaar@sterrekinderopvang.nl). Inschrijven is
vanaf nu mogelijk.

Activiteiten Pannenkoeken Paradijs

