HOI nr. 9 woensdag 08 januari 2020
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 22 januari 2020.
Agenda
Datum
13 januari
20 januari
21 januari
22 januari
22 januari
28 januari
29 januari

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

30 januari 2020
31 januari 2020

Activiteit
OAK 19:30 tot 21:00 uur
Studiemiddag
GMR
Winterverslag
Deadline inschrijven zwemsport en/of ijssport
Driehoeksgesprekken
Driehoeksgesprekken (Let op! Is verzet zie
onderstaand bericht)
Staking – school is dicht
Staking – school is dicht

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.
Staking donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari
Xpect primair heeft definitief besloten om de landelijke staking te steunen en dus de
scholen te sluiten op 30 en 31 januari. De leerlingen zijn dan vrij. Wij hopen op jullie
begrip zodat wij de staking kunnen steunen en het lerarentekort en de werkdruk in het
PO hierdoor kunnen aanpakken.

Driehoeksgesprekken
In verband met de staking van 30 en 31 januari 2020 verplaatsen we
de driehoeksgesprekken van donderdag 30 januari 2020 naar woensdag 29
januari 2020.
Elke bouw gaat de driehoeksgesprekken invullen op een manier die het beste past bij de
leerlingen.
Let op: groep 8 leerlingen doen niet mee aan de driehoeksgesprekken in verband met de
adviesgesprekken die later plaatsvinden.
De klankbordavond 3 van woensdag 30 januari 2020 wordt hiermee verzet. Deze datum
is nog niet bekend.
Inschrijven driehoeksgesprekken
Vanmiddag heeft u een email bericht ontvangen namens school over het inschrijven van
de driehoeksgesprekken, deze email wordt verzonden op het mail adres dat bekend is bij
ons in ParnasSys.
In deze mail vindt u informatie hoe u zich kunt inschrijven voor de gesprekken.
Heeft u meerdere leerlingen hier op school? U ontvangt per leerling een email met de
daarbij behorende gegevens.
Mocht u hier toch nog vragen over hebben kunt u terecht bij de leerkracht van uw
thuisgroep of de administratie.
Zaalvoetbaltoernooi
In de vakantie op donderdag 02 januari en vrijdag 03 januari vond het
zaalvoetbaltoernooi plaats. Het waren 2 leuke, gezellige dagen. We hebben 3 keer
verloren en 2 keer gewonnen en zijn als 3de geëindigd in de pool.
Voor een uitgebreider verslag kun je kijken op deze website:

https://www.sportintilburg.nl/nieuws/volop_sportplezier_en_spanning_tijdens_h
Vakantietoernooi Zwemsport
Donderdag 09 januari krijgen de leerlingen een inschrijfformulier mee naar huis voor het
vakantietoernooi zwemsport. Op zondag 8 maart 2020 kunnen de kinderen vanaf groep 3
met een zwemdiploma B deelnemen aan het toernooi waterpolo en
onderwaterhockey/snorkelen.
Wil je meedoen? Lever je inschrijfstrookje in bij de leraar van je thuisgroep voor 22
januari 2020!
Vakantietoernooi Ijssport
Donderdag 09 januari krijgen de leerlingen een inschrijfformulier mee naar huis voor het
vakantietoernooi ijssport. Op vrijdag 28 februari kun je deelnemen aan de volgende
sporten:
Onderbouw (groep 3-4-5)
-Elfstedentocht (langebaan schaatsen)
-Spelletjes op het ijs
Bovenbouw (groep 6-7-8)
-Elfstedentocht (langebaan schaatsen)
-IJshockey
-Curling
Wil je meedoen? Lever het inschrijfstrookje in bij de leraar van je thuisgroep voor 22
januari 2020!

Moduletoetsen ouderportaal
Vandaag worden de moduletoetsen in het ouderportaal dichtgezet aangezien de
leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 starten met de M toetsen.
Als alle toetsen verwerkt zijn, zal de module weer geopend worden. Dit zullen we tijdig
vermelden in de volgende HOI.
Schermtijd.....hoe dan?
U kent het vast wel, de discussie over schermtijd. Voor kinderen altijd te kort, voor
ouders te lang.
Maar hoe ga je daar nu mee om? Hoe maak je afspraken? Wat is goed? Welke keuzes
maak je?
En hoe bespreek je dat samen met je kind?
In de bijlage bij deze HOI vindt u een triple P tipsheet met vrijblijvende tips vanuit
schoolmaatschappelijk werk en GGD.
Mocht u er vragen over hebben of het graag een keer bespreken bent u altijd welkom op
het spreekuur van Hira, elke donderdag van 14.00 - 15.00 uur bij ons op school
Even voorstellen
Hallo allemaal
Graag wil ik mij zelf even voorstellen.
Mijn naam is Kevin Andrioli ik ben 22 jaar en ik ben
stagiaire onderwijsassistent vanuit het ROC in Tilburg.
Ik zal aanwezig zijn bij Daniëlle op alle dinsdagen
(Xpeers) en woensdagen( Helen parkhurst). en zal de
leerlingen wat extra begeleiding geven wanneer nodig
is en daarnaast Daniëlle assisteren. Ik ben een zeer
enthousiast persoon die graag het beste uit iedereen
wil halen en ook zijn uiterste best zal doen om dat te
behalen.
Mijn doel is om volgend schooljaar naar de PABO te
gaan en uiteindelijk zelf in de toekomst voor de klas
te staan in het basis onderwijs.
Ik heb altijd een interesse gehad in het onderwijs maar
ik heb het een lange tijd uitgesteld om er echt wat
mee te doen en afgelopen jaar was voor mij het besef
dat ik het ook echt wil doen.
Wees niet bang op mij af te stappen als je vragen
hebt, Ik ben altijd in voor een praatje of een gesprek.
.
Met vriendelijke groet,
Kevin Andrioli.

