HOI nr. 18 woensdag 5 juni 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 19 juni 2019.

Agenda
Datum
10 juni 2019
14 juni 2019
17 t/m 20 juni 2019
19 juni 2019
20 juni 2019
20 juni 2019
21 juni 2019
24 juni 2019
24 juni t/m 28 juni 2019
25 juni 2019
26 juni 2019

Activiteit
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
Daltondag
Avondvierdaagse
Zomerverslag
11.45 uur groep 8 Kennismakingsmiddag VO
Kennismakingsmiddag groepen 1 t/m 7
Studiedag, alle leerlingen vrij
OAK
Oudergesprekken facultatief en
adviesgesprekken groep 7
MR
15.00 uur groep 8 VS Team HP
voetbalwedstrijd; huibevenpark

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Daltonvisitatie
Op donderdag 23 mei hebben wij een fijne en succesvolle Daltonvisitatie gehad. Hierin is
uitgesproken dat wij ook de aankomende vijf jaar weer Daltonschool zullen zijn! We
verwachten binnenkort de schriftelijke bevestiging van de Landelijke Daltonvereniging.
Oefenen in nieuwe groep
Op donderdagmiddag 20 juni mogen alle leerlingen in hun nieuwe thuisgroep, bij hun
nieuwe leerkracht gaan oefenen. Voor die tijd krijgt u dus te horen wat de groepsindeling
voor volgend jaar zal zijn.
Afwezigheid Dennis Adriaanse
Dennis Adriaanse, de leerkracht die naast Janneke in de bovenbouwgroep staat, is helaas
ziek uitgevallen. Hij zal voor zolang nodig op maandag vervangen worden door Susan
Kotlaba, die weer terug is van haar bevallingsverlof.
Eikenprocessierups in park
In het Huibevenpark zijn
eikenprocessierupsen gesignaleerd. Op advies
van de GGD zullen wij tot het moment dat de
rupsen verwijderd zijn in de pauzes slechts
een deel van het park betreden, namelijk het
voetbalveld, waar geen eikenprocessierupsen
zijn.

Mocht uw kind ook buiten schooltijd spelen in het park, dan adviseren wij u dit goed in de
gaten te houden.
Schoolfoto’s
De afgelopen weken zijn alle leerlingen weer op de schoolfoto vastgelegd. Dit is begeleid
door enkele vrijwillige ouders. Dank jullie wel!
Tussenschoolse opvang
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwillige ouders die de TSO willen begeleiden.
Ouders kunnen eten met de leerlingen uit groep 1-2-3 of buiten surveilleren bij leerlingen
uit groep 4 t/m 8. Ouders krijgen hiervoor een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Laat
het even weten op school of mail naar tso.helenparkhurst@gmail.com

BERICHTEN VANUIT DE GROEPEN

MR
Op dinsdagavond 28 mei 2019 hadden we de voorlaatste vergadering van de MR van dit
schooljaar. De volgende punten zijn ter sprake gekomen:
De kalender/ planning voor volgend schooljaar, de uitslag van de ARBO quickscan welzijn
personeel is bekeken en besproken; we halen er een paar highlights uit en bespreken dit
met het team bij de laatste studiedag, de daltonvisitatie die onlangs heeft
plaatsgevonden is uiteraard besproken. Verder hebben we het nog gehad over de
personele inzet voor volgend schooljaar waarbij we een keuze hebben gemaakt voor de
werkdrukgelden. We zijn sinds een paar weken officieel aspirant lid
begaafdheidsprofielschool. Even geleden is er weer een sessie geweest over onze
onderwijsvisie; ouders vertelden over hun ervaringen.
De notulen van deze vergadering kunt u binnenkort weer vinden op ons prikbord in de
hal bij de voordeur.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

Voetbalwedstrijd groep tegen team Helen Parkhurst
Op woensdag 26 juni om 15.00 uur is in het
Huibevenpark de voetbalwedstrijd van groep 8 tegen
het team Helen Parkhurst. Iedereen is van harte
welkom om de kinderen van groep 8 en het team aan
te komen moedigen.
Team Helen Parkhurst is al jaren ongeslagen! Wie
weet gaat het dit jaar groep 8 lukken?!

OVERIGE BERICHTEN
OPROEP Avondvierdaagse
Voor de avondvierdaagse zijn wij op zoek naar ouders, opa's, oma's of anderen om te
helpen op de post langs de route.
Heeft u op 1 van de avonden 2 uurtjes tijd en vind u het leuk om de
kinderen van onze school te zien wandelen? Kom dan op de post wat
lekkers uitdelen!
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Tamara van Lee (moeder van
Maico, Nunzio en Timor) en Lindsay Kooij (moeder van Jason en
Joshua) of per email: tvanleemameli@gmail.com
De gezichten van de kinderen zijn de grootste beloning.
De avondvierdaagse start op 17 juni.

Flyer Kidsgames 16 juni
Op zondag 16 juni organiseert Thebe extra een outdoor Kidsgames dag op het terrein
van Rocks ’n Rivers BV in Goirle. Zie flyer Kidsgames
Flyer Summercamp
In de bijlage twee flyers toegevoegd van Summercamp,
klik op de volgende link

Flyer 1 Summercamp
Flyer 2 Summercamp QR

