HOI nr. 1 woensdag 21 augustus 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 4 september 2019.

Agenda
Datum
26 augustus 2019
28 augustus 2019
2 september 2019
3 september 2019
5 september 2019

Activiteit
OAK algemene ledenvergadering 19.30-21.00
uur
Infodag, inloop vanaf 14.30-19.30 uur
Studiemiddag, alle kinderen vrij vanaf 11.45
uur
Oudergesprekken start schooljaar
Oudergesprekken start schooljaar

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Studiedagen, studiemiddagen, vakantie en vrije dagen schooljaar 2019-2020
Let op er zijn een aantal wijzigingen in de jaarkalender zie hieronder geel gemarkeerd!
2 september 2019:
4 oktober 2019:
14 t/m 25 oktober 2019:
13 november 2019:
6 december 2019:
19 december 2019:
20 december 2019:

Studiemiddag
Studiedag (ipv 4 september)
Herfstvakantie
Studiemiddag
Studiedag
11.45 uur kinderen vrij, 17.00-19.00 uur
kerstviering
11.45 uur vrije middag

23
20
17
21

december 2019 t/m 3 januari 2020:
januari 2020:
februari:
februari 2020:

24 februari t/m 6 maart:
8 april 2020:
13 april 2020:
20 april t/m 1 mei 2020:
4 mei 2020:
5 mei 2020
21 t/m 22 mei 2020:
1 juni 2020:
26 juni 2020:
10 juli 2020:
Overige wijziging kalender:

Kerstvakantie
Studiemiddag
GÉÉN STUDIEDAG
Carnavalsviering en vrije middag (ipv 14
februari)
Voorjaarsvakantie
Studiedag
2e paasdag
Meivakantie
Studiedag (let op aansluitend aan meivakantie)
Nationale Bevrijdingsdag (let op aansluitend
aan meivakantie)
Hemelvaart (ipv 14 en 15 mei)
2e pinksterdag
studiedag
11.45 uur zomer vakantie t/m 21 augustus
2020
2 april 2020 theorie examen verkeer groep 7
(ipv 3 april)

In februari zijn er meerdere wijzigingen u ontvangt hiervoor op korte termijn een nieuw
a4 blad met de juiste gegevens die u in uw kalender kunt toevoegen.
OVERIGE BERICHTEN
Welkom op onze school!
De volgende kinderen zijn gestart op onze school:
A.J., Anne-Sophie, Lizzy, Saar, Stijn, Hayley, Jaël,
Jalize, Adrian, Luca, Arwen, Axel, Pepijn, Max, Jim,
Famya, Lizz, Donis, Iman, Rivano, Casey, Kenza,
Robert, Vikki, Issam, Milan, Amber, Elise

Even voorstellen
Mijn naam is Dirk Evers. Ik ben 31 jaar en woon in Berkel-Enschot. Mijn
hobby’s zijn skiën en voetballen. In de vakanties ben ik vaak in Oostenrijk
te vinden! Na mijn middelbare schooltijd heb ik een sportopleiding gedaan
en afgerond. Tijdens mijn opleiding heb ik tevens mijn diploma behaald
om ski les te mogen geven. Dit heb ik 2 jaar gedaan in Oostenrijk. Na
deze ervaring heb ik besloten om de PABO te gaan doen. Tijdens één van
mijn stages was ik al eens op Daltonschool Helen Parkhurst te vinden! De
afgelopen jaren heb ik met veel plezier op basisschool de Triangel
gewerkt. Ik kijk er naar uit om komend schooljaar te komen werken
op Daltonschool Helen Parkhurst!

Hoi!
Ik ben Vera Denis-Gulickx, 34 jaar oud, moeder van Lewis en
getrouwd met Paul. Oorspronkelijk kom ik uit Baarle-Nassau, maar
ondertussen woon ik al meer dan 15 jaar in Tilburg. Met veel liefde
voor de stad!
Volgend schooljaar zal ik starten
op Daltonschool Helen Parkhurst als groepsleerkracht. De afgelopen
9 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op Bs. De Triangel in Tilburg,
maar nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging! Ik ben erg
nieuwsgierig naar het Daltononderwijs en hoop dat ik daar een
bijdrage aan zal kunnen leveren. Naast groepsleerkracht ben ik ook
werkzaam als transformationeel coach. De kennis van het coachen
zet ik ook in tijdens het lesgeven en in gesprekken met leerlingen.
Ik heb er zin in om jullie, leerlingen, ouders en collega’s, beter te
leren kennen.
Tot snel op Helen Parkhurst!
Hoi Allemaal,
Sinds dit schooljaar werk ik als onderwijsassistent op de Helen Parkhurst. Ik zal
me kort even voorstellen; ik ben Pien Udo, ik ben 24 jaar en woon in Tilburg.
Vanaf dit jaar werk ik als onderwijsassistent op jullie leuke school. Dat wil
zeggen dat ik met groepjes kinderen ga werken, soms zijn het kinderen die
extra begeleiding nodig hebben, een andere keer kinderen die juist erg sterk zijn
in bepaalde vakken. Op maandag en woensdag ben ik te vinden in de
middenbouw, op dinsdag en donderdag ben ik te vinden in de bovenbouw. Ik
heb heel veel zin in het nieuwe schooljaar!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Michelle en ik ben 26 jaar oud. Komend schooljaar zal ik mijn LIO
stage lopen op het kunstplein bij Lydia. Op maandag en woensdag zullen jullie mij
voor de klas zien staan. Op dinsdag en vrijdag zal ik zo nu en dan aanwezig zijn
om te werken aan een onderzoek. Tijdens mijn blokstage zal ik voor een aantal
weken van maandag t/m vrijdag de groep draaien.
Verder zijn de vakken muziek en drama echt mijn ding. Dus ga er maar van uit
dat de onderbouw hier ook regelmatig mee aan de slag zal gaan.
Tot snel!

Vanaf maandag 2 september zullen nog twee nieuwe gezichten te zien zijn op onze
school:
Romy Hesselberth: administratie
Loek Oppers: conciërge
Zij stellen zichzelf voor in de volgende HOI.
Verbouwing
Tijdens de zomervakantie is er ontzettend hard gewerkt om alles te slopen, te schilderen,
te timmeren, te monteren, op te ruimen, in te richten en nog zoveel meer. Afgelopen
maandag waren we heel blij dat we eindelijk de school konden laten zien. Wat hebben we
leuke reacties gekregen! We zijn echt trots op onze mooie Daltonschool!!

Ouderportaal
De informatie over het ouderportaal van Parnassys is toegevoegd bij deze HOI. Via dit
ouderportaal worden de toetsresultaten van uw kind met u gedeeld.
Wij willen u vragen om de gegevens die op dit moment in het ouderportaal staan goed te
controleren en indien nodig te wijzigen.
Heeft u nog geen inloggegevens voor ouderportaal neem dan contact op met de
administratie van school.
Verkeer
De werkgroep verkeer is dringend op zoek naar een
‘verkeersouder’ die graag wil aansluiten. De
taakbelasting van deze werkgroep:
2x bijeenkomst ’s avonds georganiseerd door het
Brabants Veiligheidslabel
3x bijeenkomst ’s middags op school met James en
Annelie
Graag aanmelden bij Kim, James of Annelie.

Infodag woensdag 28-08
De informatieavond is in een nieuw jasje gestoken!
Volgende week staan de deuren van onze school open voor alle kinderen en ouders van
14.30 tot 19.30 uur.
Tijdens deze inloop zullen de kinderen hun ouders rondleiden in hun thuisgroep, de
leerpleinen en de rest van de school via een routekaart. De leerkrachten zijn aanwezig in
hun lokalen om uw vragen te beantwoorden.

