HOI nr. 8 woensdag 11 december 2019
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 8 januari 2020.

Agenda
Datum

Activiteit

12 december 2019

Regiovoorlichting VO ouders groep 8

17 december 2019

GMR

19 december 2019

11:45 vrije middag

19 december 2019

Kerstviering school 17:00 uur tot 19:00 uur

20 december 2019

11:45 vrije middag, start kerstvakantie

06 januari 2020

Weer naar school!

07 januari 2020

MR

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Voorbereiding winterverslagen en gesprekken
Graag zouden wij jullie willen vragen om de resultaten in ParnasSys te controleren ter
voorbereiding van de winterverslagen en gesprekken.
Voor de leerlingen in het Talentlab en groep 8 kun je geen resultaten terug vinden van
begrijpend lezen. Begrijpend lezen wordt voor deze leerlingen alleen via de citotoetsen
getest.
Kerstviering 19 december
Wauw! Wat ziet de school er weer mooi uit. Dankzij een aantal ouders hebben wij weer
een prachtig versierde school. Zij hebben maandag erg hard gewerkt om de gezellige
kerstsfeer in onze school terug te brengen. Heel erg bedankt!
Volgende week donderdag is het weer zover, de kerstviering op school. Ook dit jaar
mogen de kinderen weer lekkere hapjes maken om 's avonds samen met klasgenoten op
te eten. Dit jaar zijn er kerstballen gemaakt met daarop suggesties voor hapjes die
gemaakt kunnen worden. Iedere klas heeft een stapel kerstballen klaarliggen met daarop
verschillende hapjes. Ook zijn er lege kerstballen waarop je zelf een hapje in kunt vullen.
Het is de bedoeling dat je een kerstbal kiest, daar de naam van je kind opschrijft en deze
ophangt op de kerstboom in of buiten je klas, zo is het voor iedereen duidelijk welke
hapjes er gemaakt worden. Vanaf vrijdag 13 december liggen de kerstballen klaar. Veel
plezier met het voorbereiden!
Ook dit jaar is er weer een lampjesoptocht en zingt iedere bouw een kerstlied. In de
bijlage vind u de route van de lampjesoptocht. Het is leuk als u langs de route gaat
staan. Op het voetbalveld van Huibevenpark zingt iedere bouw hun lied. Wij verzoeken

jullie om tussen de bomen te gaan staan langs het voetbalveld. Op de plattegrond is dit
aangegeven met blauw. Ook hier is het leuk als jullie komen luisteren naar de liedjes.
Wij vinden het fijn als jullie niet meelopen in de optocht.
Vanaf 18.45 zijn jullie welkom in de speelzaal om met elkaar even te kletsen en te
wachten totdat je je kind mag ophalen in de klassen. Wij zorgen voor drinken en iets
lekkers.
Tot ziens bij de kerstviering!!

Zaalvoetbaltoernooi
Volgende week krijgen de kinderen die meedoen aan het zaalvoetbaltoernooi van 2 en 3
januari een shirtje mee naar huis. Deze moeten de kinderen meenemen naar het
toernooi.

Invullen van onderzoeken/vragenlijsten leerling.
Wij werken graag mee aan verschillende onderzoeken en vragenlijsten voor leerlingen.
Wij hebben wel minimaal 1 week de tijd nodig om onderzoeken zorgvuldig in te vullen.
Dit omdat leerlingen verschillende instructieleerkrachten hebben en we dit met elkaar
willen bespreken of in sommige gevallen is de hulp van Ineke, onze intern begeleider,
nodig. Wilt u onze hulp bij een onderzoek of vragenlijst, kom dan tijdig met de
formulieren. Ook geven wij deze liever niet mee aan andere in verband met
vertrouwelijke informatie, maar aan de ouders zelf.
Voor vragen hierover kun je altijd terecht bij de leerkracht of Ineke.
Opening van het groene schoolplein.
Zoals vele al op Facebook gezien hebben is vorige week maandag 02 december ons
groene schoolplein officieel geopend!
De kinderen spelen al met veel plezier op het nieuwe schoolplein. Maar ook de rest
rondom de school is goed opgeknapt. Zoals de heg voor de school en de fietsenstalling.
Wij zijn erg blij met het resultaat en we kunnen hier nog lang met alle leerlingen van
genieten!

Driehoeksgesprekken
In verband met de mogelijke staking van 29 en 30 januari 2020 verplaatsen we de
driehoeksgesprekken van woensdag 29 januari 2020 naar dinsdag 28 januari 2020.
Elke bouw gaat de driehoeksgesprekken invullen op een manier die het beste past bij de
leerlingen. Over het inschrijven van de driehoeksgesprekken zal meer informatie worden
gegegeven in de volgende HOI.
Let op: groep 8 leerlingen doen niet mee aan de driehoeksgesprekken in verband met de
adviesgesprekken die later plaatsvinden.
De klankbordavond 3 wordt hiermee verzet naar de week erop. Dinsdag 04 februari
2020.
Afscheid Teun
Helaas gaan we definitief afscheid nemen van Teun, onze directeur. Inmiddels heeft hij
het stokje overgedragen aan een bekend gezicht: Annelie!
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.
We wish you a merry christmas and a happy new year!
Bij deze willen we jullie alvast hele fijne feestdagen wensen, bedanken voor een
fantastische start van het schooljaar in 2019 en een fijne jaarwisseling!
Tot de volgende HOI in 2020.

