HOI nr. 3 woensdag 18 september 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt woensdag op 02 oktober 2019.

Agenda
Datum

Activiteit

24 september 2019

MR

25 september 2019

Opening kinderboekenweek

26 september 2019

Start kinderboekenweek in de thuisgroepen

01 oktober 2019

Vergadering leerlingenraad

04 oktober 2019

Studiedag Xpect event

11 oktober 2019

Afsluiting kinderboekenweek

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Parkeren rondom de school
Het nieuwe schooljaar is weer van start gegaan en daarom willen we jullie er aan
herinneren om rekening te houden met het parkeren rondom de school voor de
buurtbewoners. We wijzen jullie op de parkeergelegenheid bij het Gemerthof en de
overige aangewezen plekken om te parkeren. We willen jullie vooral vragen rekening te
houden met de op- en uitritten van de buurtbewoners.
Alvast bedankt!
Leerlingenraad
Ook dit jaar hebben we weer een enthousiaste leerlingenraad gekozen.
Zij zullen zich in de komende HOI's voorstellen aan u.
En natuurlijk gaan we samen mooie plannen maken voor onze school.
Op 1 oktober vindt dan ook de eerste vergadering van de leerlingenraad plaats.
In deze HOI stelt Sam Keller zich voor:
Ik ben Sam Keller en ik ben 7 jaar en ik zit in groep 4 bij juf WaiYee en Patrice.
Ik speel graag met Lego en ik ga 2x in de week naar atletiek. Met mijn vader en mijn
moeder en mijn zus Ize woon ik in de Gramsbergenlaan.
Ik heb zin om met de leerlingenraad te gaan vergaderen.
Belangrijk vind ik dat kinderen goed kunnen spelen, dat wij naar elkaar luisteren, en dat
wij er een fijn schooljaar van gaan maken.
Groetjes Sam!

Wat kunt u als ouder betekenen voor onze school?
In onderstaande berichten willen we jullie op de hoogte brengen wat je als ouder zou
kunnen betekenen voor onze school en waar je terecht kan. Lijkt het je leuk om als
ouder wat te betekenen? Schroom dan niet en meld je aan!
Klankbord avond
Als ouders van onze school bent u een belangrijke partner in het onderwijzen van uw
kinderen.
Om nog beter samen te kunnen werken hebben we binnen onze school de zogenoemde
klankbordavonden. Op deze avonden wordt er met u gesproken over verschillende zaken
die zich in en om de school afspelen. Dit kan gaan over besluiten die genomen en zijn
uw ervaringen over deze besluiten. Als voorbeeld: hoe heeft u de opstart van het nieuwe
schooljaar ervaren. Of we hebben een nieuwe taakbrief in gebruik genomen, hoe zijn uw
bevindingen hiervan. Ook het ontwerpen van de groene speelplaats is een onderwerp
geweest.
Het doel van deze avonden is om naar u te luisteren, om u te klanken. Het gaat hierbij
over uw mening. De leerkracht die deze avonden aanwezig is bespreekt uw ervaringen
met het MT. Zij kunnen deze informatie dan weer meenemen in toekomstige besluit of
meningsvorming.
Deze klankbordavonden vinden 5 keer per schooljaar plaats. De data en de tijden zijn
vermeld in de schoolkalender. Nieuw dit schooljaar is dat u een melding ontvangt met de
onderwerpen van de avond via de mail. U kunt dan aanmelden voor deze avond wanneer
de onderwerpen u interessant lijken om over te praten. De avonden gaan alleen door
wanneer er minimaal 5 aanmeldingen zijn. Wanneer er minder aanmeldingen zijn, zal de
voorzittende leerkracht persoonlijk contact met u opnemen. Dus als u uw mening wil
laten horen nodigen we u van harte uit voor
deze klankbordavonden!

Interesse: meld je aan via de uitnodiging via
klasbord!

OAK (Ouder Activiteiten Commissie)
Wij hebben tijdens het schooljaar meerdere activiteiten voor de kinderen. Hier zien we de
kinderen elke keer enorm van genieten. Deze activiteiten worden mede mogelijk
gemaakt door de leden van de OAK. Als voorzitter van de OAK wil ik u graag laten zien
wat wij allemaal doen en waar we voor staan.
Het doel van de OAK is het ondersteunen van school bij verschillende activiteiten, zoals
bijvoorbeeld de sinterklaas viering, kerst, Daltondag, koningsspelen enz. Deze
activiteiten worden voorbereid door leden van de OAK in samenwerking met één of
meerdere leerkrachten. Op de dag zelf wordt er veel gebruik gemaakt van hulpouders.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders die ons team willen versterken als lid van de
OAK. Je bent van harte welkom om vrijblijvend een keer mee te kijken bij een
vergadering van de OAK. Tijdens de vergadering worden de verschillende werkgroepen
voor de verschillende activiteiten besproken. Het voorbereiden van een activiteit gebeurt
nooit alleen.

Het doel van de OAK is de activiteiten zo te organiseren dat het een plezier is voor de
kinderen, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van zowel de leerling als
school. Om de activiteit voor te bereiden wordt er samen gewerkt met leerkrachten.
Hiermee wordt de afstemming bereikt met school.
De OAK vergadert gemiddeld 7x per jaar, per
vergadering is het een tijdinvestering van 1,5
uur. De tijdinvestering voor het voorbereiden
van de activiteit, wisselt per activiteit. We halen
de voldoening vooral uit de gezichten en
zichtbaar zien genieten van de leerlingen.
Mocht je interesse hebben, schroom dan niet om
eens je gezicht te laten zien tijdens een
vergadering. Bij vrijblijvende vragen staan de
leden van de OAK klaar.
Met vriendelijke groet,
Paul, Cynthia, Daphne, Tamara, Kim, Janneke, Sandra, Renate
Interesse: meld u aan via de thuisgroepleerkracht van uw kind!

MR (medezeggenschapraad)
De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en
leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een
adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Wanneer je
als ouder zitting hebt in de MR krijg je een bredere kijk op wat er zich allemaal achter de
schooldeuren afspeelt. Als ouders hebben we bovendien meer inspraak dan we soms
denken.
De MR van Daltonschool Helen Parkhurst vergadert 10 keer per jaar, op
dinsdagavonden. Deze vergaderingen vinden plaats op school. De
vergaderingen zijn openbaar, de notulen zijn in te zien en er wordt na
iedere vergadering een kort verslag van de besproken zaken in de HOI
geplaatst. De vergadering is naast een serieuze aangelegenheid ook een
veilige en prettige plek om verschillende zaken bespreekbaar te maken.
Oudergeleding
De oudergeleding van de MR van Daltonschool Helen Parkhurst bestaat op dit moment uit
4 ouders. Deze ouders zijn door de andere ouders van de school gekozen om zitting te
nemen. De termijn van een zitting is 2 jaar. Na 2 jaar kun je jezelf eventueel opnieuw
verkiesbaar stellen. Op dit moment hebben de volgende ouders zitting in de MR:
- Sandra van Dijck (moeder van Jaz - groep 3) - Nicole Heinen (moeder van Liz - groep
8) - Aron Keller (vader van Sam - groep 4, Ize - groep 7) - Karlijn Tuerlings (moeder van
Abel - groep 4, Fiene - groep 6, Pepein - groep 8)
Wanneer je een onderwerp graag besproken zou willen hebben binnen de MR dan kun je
dit aan (één van) de ouders uit de oudergeleding voorleggen.

Heb je interesse om ook deel te nemen aan de MR? Aan het einde van ieder schooljaar
treden er zittende leden statutair af en kun je je verkiesbaar stellen. Als lid van de MR
ontvang je een week voor de vergadering de stukken die besproken worden, zodat je je
op de vergadering kunt voorbereiden. Ook voor vragen over bijvoorbeeld de
tijdsbesteding voor de MR ben je van harte welkom om met de zittende ouders in
gesprek te gaan.
Interesse: laat het weten aan de thuisgroepleerkracht van uw kind!
De luizenmoeder of -vader
Wil jij als eerste weten of er weer zo'n luis is op onze school?
Help dan mee in het LOT-team!
LOT staat voor Luizen Ontdekking Team,
een groep met enthousiaste moeders die
na iedere vakantie de kinderen controleren
op hoofdluis. Door het team kunnen we
goed en snel samenwerken en schakelen
waar nodig.
Voor het pluizen bespreken we samen hoe
we het gaan doen en daarna wordt er in de
app gecommuniceerd.
We zijn altijd op zoek naar ouders om te
komen helpen pluizen en de gezellige
verhalen van de kinderen krijgt u cadeau ♡
Interesse: meld u aan via de thuisgroepleerkracht van uw kind!

TSO (Tussenschoolse opvang)
Daltonschool Helen Parkhurst hanteert een 5 gelijke dagenmodel, alle leerlingen blijven
daardoor de hele dag op school. Wij bieden van 12.00 tot 12.30 uur(GL) Tussen Schoolse
Opvang (TSO). Deze TSO wordt met behulp van vrijwillige ouders/verzorgers verzorgd
hierdoor kunnen de kosten ( zie hoofdstuk financiële zaken) laag blijven. Met het
aanmelden van uw kind op onze school bent u akkoord gegaan met de overblijfkosten.
Leerlingen van groep 1, 2 en 3 eten onder
begeleiding van vrijwillige ouders. Na het eten
gaan zij met hun leerkracht naar buiten.
Leerlingen uit groep 4 t/m 8 eten in de groep met
hun leerkracht. Vervolgens gaan zij naar buiten,
waar ze begeleid worden door vrijwillige
overblijfkrachten. De vrijwilligersgroep van de TSO
is altijd op zoek naar nieuwe vrijwillige
ouders/verzorgers. U kunt zich voor de TSO
aanmelden via de website www.helen-parkhurst.nl
of door een e-mailtje te sturen aan
tso.helenparkhurst@gmail.com.
Interesse: meld u aan via de thuisgroepleerkracht van uw kind, de website of het email
adres!

De klassenouder
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van praktische zaken voor
de groep. De leerkracht spreekt aan het begin van het schooljaar met de klassenouder
de inhoud van de groepsactiviteiten door. Hij of zij helpt bij het organiseren van
activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van vervoer bij uitstapjes, het regelen van
ouderhulp bij groepsactiviteiten zoals workshops en festiviteiten.
Interesse: meld u aan via de thuisgroepleerkracht van uw kind!

OVERIGE BERICHTEN
Kinderboekenweek

Kinderboekenweek: reis mee!
Reis tijdens de Kinderboekenweek van 2 t/m 13
oktober mee met de Bibliotheek! Alles staat die
dagen in het teken van reizen en voertuigen. Onze Kletskousen nemen je in dit filmpje alvast
mee op een grappig avontuur met hun luchtballon, speedboot, galopperend paard en raket.
Bezoek de voorstellingen, doe mee aan de verschillende workshops en ontmoet de schrijvers
die zelf uit hun boek komen voorlezen.
>>> Bekijk het uitgebreide programma in de Kinderboekenweek

Even voorstellen
Stagiaires
-Vigo VorselaarsHallo mijn naam is Vigo en ik loop de komende maanden in groep 6/7/8 van juffrouw
Marlene stage. Ik ben 17 jaar oud en ik heb vorig jaar mijn diploma gehaald op het
Theresia lyceum. Dit jaar ben ik begonnen op de pabo en heb erg veel zin om op deze
school stage te lopen. Als er nog meer is wat je wilt weten dan weet je mij te vinden. Tot
ziens in groep 6/7/8!
-Fabiënne van HuijgevoortMijn naam is Fabiënne en loop stage bij u zoon of dochter in
de klas. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op het ROC
en zit in mijn 3de en laatste jaar. Ben nu 18 jaar en woon in
het prachtige Hilvarenbeek. In mijn vrije tijd houd ik ervan
om te shoppen, dansen, foto's maken in het bos en natuurlijk
vind ik het leuk om gezellig te kletsen. Ik heb heel veel zin in
komend jaar. Mocht u vragen hebben ben ik de eerste paar
weken op maandag, dinsdag en woensdag in de klas en
daarna op maandag en dinsdag.

-Laura SlavenburgVroeger wist ik het zeker. Ik word juf. Net als mijn juf
Esther. Maar toen ik klaar was met de middelbare school
koos ik er toch voor om niet naar de PABO, maar naar de
universiteit te gaan en communicatiewetenschappen te
gaan studeren. Nu, na 6 jaar in online marketing te
hebben gewerkt, heb ik toch mijn weg naar de PABO
gevonden. Want ja, je moet doen waar je blij van wordt
toch?! Dus nu ben ik hier en help ik Vera op dinsdag in
groep 6-7-8 / Talentlab.
Laura in een notendop: 33 jaar, geboren in Made, voor de studie verhuisd naar Tilburg
(en blijven plakken), online marketing docent aan Fontys Tilburg voor Digital Business
Concepts studenten, voorstopper/mid-mid bij Were Di, dé person-to-go-to als je ooit
stroopwafelpannekoeken wilt maken.

-Koen AkkermansMijn naam is Koen, ik ben 21 jaar oud en kom uit
Prinsenbeek. Ik zit nu in het derde studiejaar van de
Pabo wat ik volg aan de Fontys in Tilburg, daarvoor
heb ik nog een jaar de pabo gevolgd aan de Avans in
Breda.
Wat ik belangrijk vind tijdens mijn stage is een
goede relatie met de leerlingen. Ik ben ervan
overtuigd dat er eerst een goede relatie nodig is om
tot leren te komen, ik heb veel affiniteit met
pedagogisch tact (‘het juiste doen ook in de ogen
van de kinderen.’) dit speelt dus een grote factor in
mijn beeld voor het basisonderwijs.
Buiten school werk ik bij de wever in Tilburg als
horecamedewerker. Dit doe ik nu bijna een jaar.
Daarvoor werkte ik al 4,5 jaar in de horeca.
Graag sport ik ook in mijn vrije tijd of breng ik tijd
door met mijn vrienden. Het liefst speel ik balsporten
waarbij mijn voorkeur vooral uitgaat naar voetbal. Ik
speel nu samen met mijn vader en ooms in een
zaalvoetbalteam.
Ik zie er naar uit om een toevoeging te zijn aan het
team en hoop een leerzaam halfjaar te gemoed te
gaan. Tot Snel!

-Lisa WestlandGraag zou ik mij willen voorstellen! Mijn naam is Lisa Westland en
ik ben 27 jaar oud. Ik ga het komende half jaar stage lopen bij uw
zoon/dochter in de klas. Dat houdt in dat u mij vaker zal gaan zien.
Ik heb in 2015 MBO diploma Maatschappelijk Dienstverlener
behaald en tot afgelopen 1 september gewerkt. Nu wil ik graag een
nieuwe uitdaging aangaan en mijn passie volgen om lerares te
worden.
Zelf heb ik drie jongens en weet ik dus als geen ander hoe het is
om ouder te zijn. Ik vind het erg belangrijk dat de leraar en de
ouders/verzorgers een goede relatie hebben. We willen immers
beide dat het kind een geweldige en leerzame schooltijd heeft
gehad. Ik zal dus zeker mijn best doen om hier een steentje aan bij
te dragen.
Mocht u nou nieuwsgierig zijn en graag persoonlijk een praatje
maken? Dan ben ik er op de dinsdagen en de woensdagen. Ik zie er
naar uit om kennis met u te maken!

