HOI nr. 4 woensdag 27 november 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 11 december 2019.

Agenda
Datum

Activiteit

05 december 2019

Sint

06 december 2019

Studiedag

12 december 2019

Regiovoorlichting VO ouders groep 8

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Leerlingenraad
Verslag van Jason over de kinderraad.
De leerlingenraad ging op woensdagochtend 13 november naar de leerlingenraden dag.
Deze was op de basisschool de Vijf Hoeven. We zijn daar naartoe gegaan om samen meer
te gaan doen aan duurzaamheid.
Op school hebben we een poster gemaakt over
wat we doen aan duurzaamheid. Elke school
heeft een poster gemaakt en die was om te
laten zien wat elke school aan duurzaamheid
doet. De posters zijn bekeken door een jury. In
de jury zaten een paar kinderen en een vrouw.
De school De Wandelbos heeft gewonnen en
volgend jaar wordt het daar gehouden.

We hebben deze ochtend ook
geluisterd naar anderen kinderen, dat
was leuk omdat we zo meer te weten
te komen over hoe ze duurzaam zijn
op andere scholen.

Het groene schoolplein
Zoals jullie vast al gezien hebben zijn ze nog steeds hard aan het werk op ons nieuwe
groene schoolplein. Ze hebben al een paar mooie, nieuwe plekken gemaakt om straks
lekker op te spelen. Het resultaat tot nu toe is al super! Nog eventjes geduld en na de
kerstvakantie kunnen we samen genieten van het nieuwe groene schoolplein.
Hulp in de nieuwe bibliotheek!
Beste ouders,
Wij zijn inmiddels al heel ver met onze nieuwe bibliotheek. Er zijn alleen nog boeken die
gedeeltelijk geplastificeerd moeten worden. Hiervoor zijn wij opzoek naar ouders die ons
hier bij willen helpen. Vindt u het leuk om samen met andere ouders en een kopje koffie
te komen helpen? Dan bent u van harte welkom. Wanneer u niet de hele ochtend maar
een uurtje kan komen is dit ook prima. Wij willen starten op dinsdag 10 december om
08.30 uur.
Wanneer u interesse heeft laat het dan aan de groepsleerkracht weten.
Groetjes,
Patrice en Anoeska

MR

Gisterenavond, 26 november, was de MR weer voor vergadering bijeen. Op deze
vergadering is door de directie de begroting voor 2020 gepresenteerd. Een heel
interessante presentatie met de ambities van Daltonschool Helen parkhurst duidelijk
gemaakt. Het nieuwe groene schoolplein is bijna klaar zodat de kinderen erop kunnen
gaan spelen. Het kader van de TSO is besproken waarbij kritische vragen zijn gesteld
door de MR. Er zijn nieuwe ideeën gekomen om de klankbordavond op de agenda te
zetten en om ouders te stimuleren om mee te komen doen. De stappen van vervanging
van zieke leerkrachten is ook nog even ter tafel gekomen. De directie gaat een nieuw
protocol maken voor vervanging.
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

Afscheid Teun
Vrijdag 13 december nemen wij als school afscheid van Teun.
Vanaf 12:00 uur is Teun op school en nemen de leerlingen in hun groep afscheid.
Tussen 14:15 uur en 15:00 uur nodigen wij u uit om, onder het genot van een kopje
koffie of thee, afscheid van Teun te komen nemen in de ontvangsthal van de school.
Om 15:15 uur nemen wij als team afscheid van Teun op het leerplein.
OVERIGE BERICHTEN
Whatsapp gebruik
Iedereen gebruikt tegenwoordig Whatsapp. Een super handige en leuke app om met
elkaar te communiceren. Zo weten we dat er een aantal groepsapps zijn aangemaakt in
groep 8. Dit vinden wij alleen maar leuk en zijn we blij dat de kinderen ook buiten school
met elkaar optrekken. Toch willen we erop attenderen dat een appje soms verkeerd
opgepakt kan worden of er bewust vervelende dingen kunnen worden geschreven.
Daarom vragen wij jullie om toch alert te zijn op het Whatsapp gebruik van uw kind.
Ook op school gaan we hiermee aan de slag. Voor de kerstvakantie gaan we in de
bovenbouw aan de slag met mediawijsheid.
Wilt u een paar handige tips over het Whatsapp gebruik van uw kind? U kunt hiervoor
verschillende websites raadplegen. Deze link is daar een goed voorbeeld van.
Sint
Hij komt, hij komt…… die lieve goede SINT!!!!!
5 december is de dag
Dat onze school de Sint weer verwelkomen mag
Hij brengt dan weer zijn Pieten mee
Overal zijn blije kinderen, van groep 6-7-8 tot aan
groep 3-1-2
We verwelkomen Sint en zijn Pieten om 8.45 uur aan
de kant van de Gramsbergenlaan

De ouders die willen komen kijken, kunnen achter de kinderen gaan staan
Beste ouders opgelet!
De parkeervakken voor de school kunnen dan niet door auto’s worden bezet.
Veel plezier!!!

