HOI nr. 4 woensdag 02 oktober 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 30 oktober 2019.

Agenda
Datum

Activiteit

04 oktober 2019

Studiedag Xpect event

11 oktober 2019

Afsluiting kinderboekenweek

14 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019

Herfstvakantie

29 oktober 2019

Oudergesprekken instructieleerkracht 14.30
uur tot 17.00 uur

30 oktober 2019

Informatieavond VO ouders groep 8 19.30 uur

31 oktober 2019

Oudergesprekken instructieleerkracht 14.30
uur tot 17.00 uur

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
MR

Op de herfstachtige dinsdagavond van 24 september j.l. had de MR zijn vergadering.
Tijdens deze vergadering zijn o.a. de volgende punten ter sprake gekomen:
Vanuit de directie zijn er verschillende mededelingen gedaan over oa. de procedure nieuwe
directeur; het bestuur komt binnenkort op school om het team te spreken over wat een
directeur op Helen Parkhurst nodig heeft. De TSO is ter sprake gekomen om te zorgen dat
het één en ander beter zal gaan verlopen. Het concept schoolplan 2019-2023 is ter tafel
gekomen zodat de MR vragen kan stellen. De vragen werden beantwoord door de
waarnemend directeur en de tips zullen verwerkt gaan worden in het onderwijsplan.

De speerpunt van de MR voor
dit schooljaar is zichtbare
communicatie. Het team gaat
daar op studiemomenten mee
aan de slag voor wat betreft
communicatie met ouders en
de gesprekken met ouders en
kinderen.
De
onderlinge
communicatie
binnen
het
team is al gestart op de laatste
studiemiddag.
Het
incidentprotocol is en het
ondersteuningsplan
Helen
Parkhurst is ook door de MR
goedgekeurd.
Vanuit
de
GMR;
na
inventarisatie gaan diverse
mensen de basiscursus MR
volgen en een paar mensen
die de gevorderden gaan doen.
De jaarplanning van de MR is aangepast en goedgekeurd, alsook het jaarverslag van de
MR.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: de evaluatie
van de informatieavond, het onderwijsplan
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
Informatieavond Voortgezet Onderwijs ouders groep 8
Op woensdagavond 30 oktober is er een informatieavond over het Voortgezet Onderwijs
op het leerplein van onze school aan de Gramsbergenlaan 4 te Tilburg.
Deze avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zullen onderwerpen als de Route 8, advisering,
open dagen, opbouw Voortgezet Onderwijs en route (overgang basisonderwijs –
Voortgezet Onderwijs) naar het Voortgezet Onderwijs aan bod komen.
Wij hopen u op deze belangrijke informatieavond te mogen ontmoeten.
Ook de ouders van groep 7 leerlingen die interesse hebben zijn van harte welkom. Hier
zal een kennismaking zijn met de onderdelen van de overgang naar het voortgezet
onderwijs. Dit zal plaatsvinden in het lokaal van Jan.
Met vriendelijke groet,
Janneke, Susan, Marlene, Danielle, Vera, Kayleigh, Jan en Dirk

Even voorstellen
Interview met onze nieuwe conciërge Loek Oppers
Jullie zijn vast wel benieuwd naar onze nieuwe conciërge Loek Oppers? Daarom heeft
Veerle van Valderen uit de thuisgroep van Susan en Janneke een interview met hem
gehouden.
Veerle: Hoe oud ben je?
Loek: Ik ben 56 jaar oud.

Veerle: Waarom wilde je conciërge worden op onze school?
Loek: Omdat mijn eigen kinderen ook op deze school hebben gezeten en ik graag met
kinderen werk.
Veerle: Ben je ook conciërge op een andere school geweest?
Loek: Nee, maar ik ben magazijn chef geweest en de laatste 5 jaar heb ik in de zorg
gewerkt. Ook werk ik donderdag en vrijdag als conciërge op OBS Koolhoven.
Veerle: Wilde je vroeger ook al concierge worden?
Loek: Nee, dat kwam pas later
Veerle: Bedankt voor het interview!
Loek: Graag gedaan, ik vind het erg leuk om hier op school te mogen werken.
In de vorige HOI hadden al een aantal stagiaires zich aan u voorgesteld.
-Xante OvervoordeMijn naam is Xanthe Overvoorde en ik ben 18 jaar oud.
Ik ben geboren in Spijkenisse, nu woon ik in Tilburg.
Momenteel zit ik in leerjaar 2 op het ROC Tilburg.
De opleiding die ik volg op het ROC Tilburg is Onderwijsassistente niveau 4.
Hier bij Daltonschool de Helen Parkhurst loop ik op dinsdag en donderdag stage.
De stageperiode dat ik hier ga lopen is van 3 september 2019 t/m 2 Juli 2020.
Bij Het Taalplein ben ik vaak te vinden!
Sinds kleins af aan vind ik het heel erg leuk om met kinderen te werken en te spelen. Nu
ik op deze opleiding zit, merk ik zelf echt dat ik hier op de juiste plek zit!
Verder ben ik erg zorgzaam, heb ik een doorzettingsvermogen en ben ik gemotiveerd om
veel nieuwe dingen te leren. Ook ben ik erg sportief. Ik zit al sinds dat ik 6 jaar ben op
hockey. Ik hockey bij HC Tilburg, in Tilburg.
Ik heb heel veel zin in het jaar dat ik stage mag lopen, hier bij Daltonschool de Helen
Parkhurst!

OVERIGE BERICHTEN
Gesprekken instructies
Dinsdag 29 en donderdag 31 oktober is er de mogelijkheid om met de
instructieleerkracht van uw kind in gesprek te gaan.
U kan hiervoor intekenen vanaf donderdag 03-10 via de inschrijflijsten in de speelzaal.
Leerlingen in groep 1-2:
U kan inschrijven bij de leerkrachten van het wereldplein en het kunstplein (Yasmin,
Lydia en Ilona). Zij kunnen u meer vertellen over de ontwikkeling van uw kind.
U mag inschrijven bij 1 leerkracht naar keuze.
Leerlingen groep 3:
U kan inschrijven bij de leerkracht van het taalplein (Anoeska & Joyce) en bij de
leerkracht van het rekenplein (Suzan & Yolanda). Zij kunnen u meenemen in het
beginnende leesproces en rekenproces van uw kind.
U mag inschrijven bij beide pleinen.

Leerlingen groep 4 t/m 8:
U kan inschrijven bij instructieleerkracht van uw kind. Uw kind kan u zeker vertellen bij
wie hij/zij instructies volgt. Deze leerkracht kan u meer vertellen over de
onderwijsbehoeften en werkhouding van uw kind.
U mag inschrijven bij 1 instructieleerkracht.

Winterverslag 2019-2020
Het winterverslag zal dit schooljaar meegegeven worden op woensdag 22-01-2020. Dit
staat niet aangegeven op de kalender.
De gezonde broodtrommel.
Natuurlijk wilt u als ouder dat uw kind uitgroeit tot een gezonde volwassene. Daarbij is
voeding belangrijk. Een schooldag kost veel energie: er moet geleerd, gesport en
gespeeld worden. Bij het overblijven krijgen kinderen de gelegenheid te eten, te spelen
en even bij te komen van de ochtend. Zo kunnen zij weer geconcentreerder beginnen
aan de middaglessen. Een met zorg samengestelde
broodtrommel helpt daarbij.
De lunch is voor kinderen een belangrijk moment op de
dag om de juiste voedingsstoffen binnen te krijgen en
om weer nieuwe energie te krijgen. Geef net zoveel eten
en drinken mee als het kind thuis eet.
Zowel in de kleine als grote pauze mogen de kinderen
groente, fruit, brood en wat te drinken nuttigen.
Wat mag niet?
• Snoep, chips, chocolade en dergelijke.
• Koolzuurhoudende frisdranken en dergelijke.
De school heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om een gezonde opvoeding en leefstijl.
Daar past een gezonde lunch dus prima in!
Kinderboekenweek 2019

Vorige week is de Kinderboekenweek 2019 hier op school geopend met een geweldig
filmpje van de zussen Boek & Reis. Zij gaven ons de meest geweldige en waanzinnige
reisideeën. Als verrassing hadden ze voor elke thuisgroep een nieuw boek gekocht.
Op dit moment zijn alle groepen vertrokken op reis in hun nieuwe boek. Ze beleven de
gekste avonturen.
De zussen hadden ook nog twee opdrachten voor de kinderen van onze school:
1.

Ontwerp ansichtkaarten en schrijf een bericht op deze kaart. Deze ansichtkaarten
zullen de komende tijd te bewonderen zijn in de gangen en de leerpleinen van
onze school.

2.

Schrijf je eigen groepsverhaal! Tijdens het filmpje hebben de zussen gegrabbeld
in 2 hoeden. Elke groep kreeg een bestemming en een voertuig toegewezen. Deze
vormen de ingrediënten voor het verhaal dat ze met hun thuisgroep zullen
ontwerpen en maken. Al deze verhalen (wel 12 stuks!!!) worden aan het eind van
de Kinderboekenweek gebundeld. De zussen maken hiervan een echt boek voor
de school!!

Wij zijn ontzettend benieuwd naar alle reizen en avonturen de kinderen gaan beleven
tijdens deze Kinderboekenweek. En vooral met welke voertuigen ze deze reis zullen
maken!!
Reizen jullie ook met ons mee?
Bekijk het filmpje van de zussen boek en reis hier: Opening kinderboekenweek
2019

