HOI nr. 2 woensdag 4 september 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 18 september 2019.

Agenda
Datum
5 september 2019
17 september 2019
18 september 2019
24 september 2019
26 september 2019

Activiteit
Oudergesprekken start schooljaar
GMR
Uitgave HOI 3
MR
Start kinderboekenweek

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)
Beste ouders,
Binnen het schoolmaatschappelijk werk is een nieuw verdeling op de scholen gemaakt.
Vanaf augustus is Hira Ibrahim verbonden aan onze school. We hebben al kennis
gemaakt en hebben veel vertrouwen in haar competenties en in een prettige
samenwerking. Hira is op meer scholen in onze wijk werkzaam, dus wie weet heeft u
haar al eens gezien.
Hira zal, net als Nanda, elke donderdag van 14.00 - 15.00 bij ons op school aanwezig
zijn. U kunt altijd bij haar binnen lopen of via Ineke of Kim een afspraak inplannen.
Nanda Kodde heeft afscheid genomen en uiteraard een uitstekende overdracht gedaan.
In deze HOI stelt Hira zichzelf voor. Mocht u nog vragen hebben, loop dan zeker even
binnen.

Via deze weg wil ik me graag aan u voorstellen. Mijn naam is Hira Ibrahimi en ik ben sinds
19 augustus 2019 schoolmaatschappelijk werker op uw school. Ik ben werkzaam vanuit het
Instituut Maatschappelijk Werk (IMW Tilburg) en verbonden, als generalistisch hulpverlener
binnen het onderwijs, aan de Toegang Team Reeshof.

U kunt iedere donderdagmiddag vanaf 14:00 uur bij mij terecht op het spreekuur op school
met vragen over de opvoeding of ontwikkeling van uw kind. Maar ook als u zich zorgen
maakt over hoe het met uw kind gaat op school en/of thuis.
Hierbij kunt u denken aan:
• U merkt dat uw kind moeilijk gedrag vertoont (bijvoorbeeld veel ruzie maken, schelden, of
niet luisteren)
• Uw kind pest of wordt gepest
• Uw kind voelt zich niet begrepen, voelt zich eenzaam of is erg terug getrokken
• Uw kind heeft last van (de gevolgen van) een echtscheiding of sterfgeval
• U merkt dat uw kind moeite heeft met de omgang met andere kinderen
Bovendien kunnen er zaken spelen die niet direct het kind aan gaan, maar het kind indirect
wel raken. Denk hierbij aan relatieproblemen, problemen met huisvesting, echtscheiding,

financiële vragen/problemen of inzetten van vervolg hulpverlening. Ik kan samen met u kijken
welke hulp het meest passend is. Indien wenselijk, verwijs ik naar de juiste instantie en
begeleid ik u daarbij. Hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis en vertrouwelijk.
Ik neem deel aan het ondersteuningsteam op uw school. Meer informatie hierover kunt u
vinden in de schoolgids of opvragen bij uw school.
U kunt tevens met mij in contact komen via de intern begeleiders (Ineke Keultjes) van uw
school. De leerkracht kan uw situatie en/of vraag ook met de intern begeleider bespreken.
Indien gewenst krijgt u dan mijn gegevens of neem ik contact met u op.
Misschien tot ziens!
Hira Ibrahimi
Schoolmaatschappelijk Werk
Generalistisch hulpverlener binnen het onderwijs, Toegang Team Reeshof

Even voorstellen
Hallo allemaal,
Mijn naam is Romy Hesselberth, ik ben 24 jaar en woon in Tilburg. Jullie
herkennen vast mijn achternaam! Ik ben de dochter van Kim en kom haar dan
ook vervangen als MT-ondersteuner/administratie. Mijn hobby’s zijn spelen met
mijn zoontje Joe, dansen met vriendinnen en koken. Ik vind het super leuk om
op de achtergrond iets in het onderwijs te kunnen betekenen en heb dan ook erg
veel zin om aan de slag te gaan.
Tot snel op de Helen Parkhurst!

Hallo allemaal,
Mijn naam is Nagad Abdi Jamal, en ik ben 18 jaar oud en kom uit Tilburg.
Ik kom hier op Helen Parkhurst stage lopen bij de administratie. Ik zit op het
ROC Tilburg in de richting administratie.
Ik woon nog thuis met mijn moeder en 4 zusjes. Mijn hobby’s zijn naar de
bioscoop gaan, te Netflixen en met vrienden iets leuks te doen. Veder ga ik naar
de sportschool om lekker fit te blijven. Ik kijk er heel erg naar uit om er een leuk
school jaar van te maken.
Groetjes, Nagad Abdi Jamal

MR

Op de eerste vergadering van het schooljaar 2019-2020 hebben we in de hitte van dinsdag
27 augustus jl. als MR het schooljaar geopend. Het volgende kwam aan bod:
Om te beginnen werden de nieuwe MR leden verwelkomd evenals de IB-er die op deze
vergadering te gast was. Met de IB-er hebben we het incident protocol en het zorgplan
besproken. Op de volgende vergadering zullen we het incident protocol en het zorgplan na
aanpassingen ter goedkeuring aan de MR voorleggen. De procedure voor het werven van
de nieuwe directeur is even heel kort besproken. We wachten nu op Xpectprimair die de
procedure zal gaan starten.
We gaan kijken naar een goede manier van communicatie met ouders. We hebben nu de
HOI, klasbord, facebook dat is soms verwarrend.
We hebben voor dit schooljaar onze voorzitter en secretaris benoemd. Suzan blijft
voorzitter en Aron blijft secretaris. De speerpunten voor komend schooljaar voor de MR is
communicatie. De MR wil gaan kijken naar de lunchpauze; hoe wordt die ingevuld en hoe
kunnen we eenduidig zijn.
Bent u nieuwgierig geworden naar de totale inhoud van deze vergadering? De notulen van
deze vergadering kunt u binnenkort weer vinden op ons prikbord in de hal van onze school.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl
Heerlijk, even een half uurtje eruit
Tussenschoolse opvang (TSO)
Door: Simone Snakenborg
Acht jaar sta ik inmiddels een paar keer per
week in de grote pauze van 12.00 uur te
surveilleren op het schoolplein. Heerlijk vind ik
het. Even een half uurtje eruit. Vanaf dat mijn
jongste naar school ging, ben ik ouder voor de
tussenschoolse opvang (TSO). Er is inmiddels
een hele schoolgeneratie die ik heb zien
opgroeien. Hoe ze timide binnenkwamen in
groep 1 en ze met bravoure de school
verlieten in groep 8.

(Foto: Simone Snakenborg)
Ik surveilleer met veel plezier. En dat is niet alleen omdat ik dan even mijn benen kan
strekken en mijn hoofd kan leegmaken. Ik vind het zo bijzonder te zien hoe de kinderen
zich in dat half uurtje even ontladen en zichzelf worden. Ik luister graag naar hun
verhalen en loop met verwondering een klein stukje mee op hun persoonlijke pad van
groei en ontwikkeling.

Voor mij betekent TSO-ouder zijn een bescheiden steentje bijdrage aan het welzijn van
de kinderen op school. Ik wil ze een leuke pauze bezorgen en ja: dat is soms door stevig
in mijn schoenen te staan en duidelijk te zijn.
Ook interesse in een bijzonder half uurtje op het plein? U kunt zich voor de TSO
aanmelden door vrijblijvend een e-mailtje te sturen aan tso.helenparkhurst@gmail.com.
Meer informatie vindt u op de website http://www.tsohelenparkhurst.nl.

OVERIGE BERICHTEN
Campagne leerlingenraad
Afgelopen week vond de campagne van de leerlingenraad plaats. Met mooie posters op
het groene leerplein lieten de kandidaten zien wie ze waren. Intussen zijn ook de
gekozen leerlingen al bekend. Uit elke thuisgroep is een leerling gekozen voor de
leerlingenraad.
In de volgende HOI stelt de gekozen leerlingenraad zich aan jullie voor.
Voorbereiding start kinderboekenweek.
Afgelopen week zijn Annelie en Patrice naar een bijeenkomst geweest in het Jan van
Besouw in Goirle over de kinderboekenweek. De voorbereidingen zijn al in volle gang
voor de opening van de kinderboekenweek 26 september 2019.
In de volgende HOI vertellen we jullie hier meer over.
Verkeer
De werkgroep verkeer is nog steeds 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 Romy, James of Annelie.

