HOI nr. 5 woensdag 30 oktober 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op 13 november 2019.

Agenda
Datum

Activiteit

30 oktober 2019

Informatieavond VO ouders groep 8 19.30 uur

31 oktober 2019

Oudergesprekken instructieleerkracht 14.30
uur tot 17.00 uur

01 november 2019

Deadline inleveren aanmeldstrookje
zaalvoetbaltoernooi (2 en 3 januari)

06 november 2019

Staking (school is dicht)

11 november 2019

OAK 19.30 uur tot 21.00 uur

12 november 2019

GMR

13 november 2019

Kinderraad Xpect 09.30 uur tot 11.00 uur

13 november 2019

Studiemiddag 11.45 uur kinderen vrij

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Staking woensdag 06 november 2019
De onderwijsvakbonden roepen op tot een staking op woensdag 6 november voor het
basis-, speciaal en voortgezet onderwijs. De vakbonden eisen van het kabinet dat er geld
vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!
Het schoolbestuur heeft begrip voor de staking, want we zien dat het lerarentekort
steeds verder oploopt en de werkdruk in het onderwijs toeneemt. Hiervoor zijn
investeringen van het kabinet nog steeds nodig.
De leraren op onze school zijn van plan om op 6 november voor een groot deel te gaan
staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar
school kan(kunnen)
Wij vragen uw begrip voor de actie en hopen dat u en uw kind(eren) er weinig last van
hebben.

MR

Vers van de pers van de vergadering van gisterenavond d.d. 29-10-2019, waarin o.a. het
volgende aan bod kwam; de directie geeft wat uitleg over een aantal zaken die onlangs
zijn geweest zoals de studiedagen, de TSO en de privacy wet. Er is instemming verleend
door de MR aan het schoolplan. De lunchtijd voor de groepen 4 t/m 8 is besproken; is het
onderwijstijd of pauzetijd? En wat doen we dan in die tijd? De informatiemiddag/avond is
geëvalueerd; we hebben weer voldoende nieuwe ideeën voor het volgend schooljaar.
Vanuit de GMR: communicatie met de ouders is soms wat lastig. Hoe kunnen we alle
ouders bereiken? Hoe ga je daarvoor zorgen? 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
Even voorstellen
Leerlingenraad
- Mirthe Cranenburg Hoi ik ben Mirthe Cranenburg en ik ben 8 jaar. Ik zit in groep 4/5 bij Shirley en Patrice.
Ik woon thuis bij mijn mama Karin, bonuspapa Stefan, broer Ruben, bonuszus Laura,
hond Bobbi en kat Lola. Mijn hobby’s zijn wedstrijdzwemmen, turnen en knutselen. Ik zit
dit jaar weer in de leerlingenraad. Ik hou van vergaderen en zorg er graag voor dat de
hele school fijn blijft voor iedereen.
- Jason Hallo ik ben Jason, ik ben 10 jaar oud en zit in groep zeven. Mijn hobby is hockey maar
voetballen vind ik ook leuk. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik wil dat er nog minder
gepest gaat worden. Ook wou ik in de leerlingenraad om te zorgen dat onze school en wij
als kinderen ook steeds beter worden. Ik vind school leuk want je bent dan met je
vrienden. Ook leren vind ik leuk. Ik wil dat iedereen met een fijn gevoel naar school gaat.
- Juul Soudant Hallo allemaal.
Ik ben Juul Soudant en zit in de leerlingenraad. Mijn hobby’s zijn hockey en zwemmen.
Ik heb een vader, een moeder en een oudere zus. Zij heet Pleun en heeft ook op de
Helen Parkhurst gezeten, ze zit inmiddels in de derde klas van het voortgezet onderwijs.
Ik zit in groep acht. Waarom wil ik in de leerlingenraad?
Het lijkt me leuk. Vorig jaar heb ik mezelf ook verkiesbaar gesteld en had ik een poster
gemaakt, maar toen werd ik niet gekozen. Dit jaar werd ik wel gekozen en daar ben ik
blij mee. Welke dingen wil ik veranderen?

1.
Airco, want als het heel warm is dan kunnen de meeste
kinderen zich niet goed concentreren.
2.
Meer aandacht voor duurzaamheid, omdat duurzaamheid
heel belangrijk is.
3.
Dat kinderen op hun eigen tempo kunnen werken.
Ik zit in de groep 6-7-8 van Jan en Kayleigh met 22 kinderen in de
klas. Waarom is de leerlingenraad zo belangenrijk? De
leerlingenraad is belangenrijk, zodat kinderen een stem hebben op
school. De leerlingen weten vaak zelf het beste wat ze prettig
vinden, wat betreft hun werkomgeving en speelomgeving. Als jullie
nog vragen hebben, dan mogen jullie het altijd vragen.
De afgelopen weken hebben we ons allemaal voorgesteld in de HOI.
Dave, Mirthe, Sam, Vera, Juul, Jason, James, Noek, Ineke: de leerlingenraad van Helen
Parkhurst.
We denken samen na over hoe we de school nog fijner en beter kunnen maken.
Daarvoor hebben we al een mooi plan, maar daarover vertelt de leerlingenraad u zelf
later meer.
Onze eerste opdracht is de leerlingenraden dag van Xpect Primair. Op 13 november
komen alle leerlingenraden van de Xpect scholen bij elkaar om samen na te denken over
de toekomst. Het speerpunt dit jaar is "duurzaamheid". Wij hebben er al heel veel zin in,
zijn goed voorbereid en gaan mooie plannen maken om Helen Parkhurst duurzamer te
maken. We houden u op de hoogte.
Groetjes van de leerlingenraad
INCIDENTPROTOCOL
Op Helen Parkhurst staan we voor veiligheid, respect voor elkaar, mogen zijn wie je bent.
We vinden het fijn als iedereen zich thuis voelt op onze school.
Heel soms komt die veiligheid in het gedrang. Dat gebeurt gelukkig niet vaak. Toch
vinden wij het belangrijk om daar als school goede afspraken over te maken. Niet om
een negatieve sfeer te creëren maar juist om de school veilig en prettig te houden. Deze
afspraken zorgen er voor dat we weten hoe te handelen, dat u weet hoe er gehandeld
wordt en welke consequenties én hulp dit tot gevolg heeft.
We hebben de afspraken, de consequenties en de ondersteuning verwerkt in een
incidentprotocol.
Zoals gezegd, het gaat om uitzonderingen. Maar het is raadzaam om het protocol door te
nemen. U kunt het vinden als bijlage onder deze HOI op onze website. Mochten er nog
vragen of opmerkingen zijn horen wij die natuurlijk graag. U kunt daarvoor terecht bij de
leerkrachten, bij Ineke en bij Annelie.

OVERIGE BERICHTEN

Thai Boksen
Op donderdag 7,14 en 21 november krijgen de
leerlingen tijdens de gymles een leuke Thaiboks clinic!
Als je het leuk vindt om na school tijd te komen
thaiboksen, dan kan dat op de volgende dagen:
Wanneer: 7, 14 en 21 november
Waar: Begeijkstraat 18 (gymzaal bij school)
Voor wie: leerlingen van groep 4 t/m groep 8
Kosten: Gratis!
Tot 7 november!

Winterverslag 2019-2020
Het winterverslag zal dit schooljaar meegegeven worden op woensdag 22-01-2020. Dit
staat niet aangegeven op de kalender.
Herinnering inleveren strookje zaalvoetbaltoernooi
Vergeet niet bij je leerkracht het strookje in te leveren als je mee wilt doen aan het
zaalvoetbaltoernooi in de kerstvakantie. Dit vindt plaats op donderdag 2 januari en
vrijdag 3 januari. Dit moet uiterlijk vóór vrijdag 01 november 14.30 uur.
Voor de kerstvakantie worden de team shirtjes uitgedeeld!

