HOI nr. 10 woensdag 22 januari 2020
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 5 februari 2020.
Agenda
Datum
22 januari 2020
22 januari 2020
27 januari 2020
28 januari 2020
29 januari 2020
30 januari 2020
31 januari 2020
04 februari 2020

Activiteit
Winterverslag
Deadline inschrijven zwemsport en/of ijssport
Driehoeksgesprekken groep 1-2-3
Driehoeksgesprekken
Driehoeksgesprekken
Staking – school is dicht
Staking – school is dicht
MR

Om de volledige kalender te bekijken kunt u onderstaande link openen
http://www.helen-parkhurst.nl/jaarkalender
BERICHTEN VANUIT DE DIRECTIE
Onderwijsactie donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari
Zoals u in de brief van 9 januari heeft kunnen lezen is onze school op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari gesloten.
Op deze dagen nemen we samen met onze collega’s van alle Tilburgse scholen voor primair
onderwijs (en de scholen in onze omgeving) de tijd om een signaal af te geven aan de
regering. Dit doen we o.a. met een grote manifestatie op donderdagmiddag. Op vrijdag
gaan we met elkaar nadenken over wat er nodig is om het personeelstekort terug te
dringen en hoe wij ons onderwijs kunnen gaan organiseren om ook in de toekomst goed
onderwijs voor alle kinderen te garanderen.
Het is fijn wanneer de ouders van onze leerlingen hun zorgen ook delen met de regering.
Dat kunt u doen door de petitie te ondertekenen die door Ouders van nu is georganiseerd:
https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie
Wij vragen uw begrip voor de actie.
Met vriendelijke groeten,
Het team van Daltonschool Helen Parkhurst

Driehoeksgesprekken
Volgende week worden er voor het eerst driehoeksgesprekken
gehouden op de Helen Parkhurst.
Veel ouders hebben zich al ingeschreven voor de dinsdag en
woensdag middag of avond. Tijdens het driehoeksgesprek gaan we
samen in overleg over de ontwikkeling van uw kind.
Dit wordt door uw kind ook voorbereid, in de onderbouw door het
invullen van het handje thuis, in de midden en bovenbouw door
het schrijven van een verslag over jezelf. Tijdens het gesprek gaat
uw kind daarover vertellen. Op deze manier maken we onze
leerlingen bewust van hun ontwikkeling en rol daarin. Het is dus
van belang dat uw kind meekomt naar het geplande gesprek.
Voor de groepen 1-2-3 zijn sommige driehoeksgesprekken verplaatst naar de maandag.
Ouders die hier zijn ingedeeld zijn al op de hoogte.
Groep 8 neemt geen deel aan de driehoeksgesprekken ivm de advies gesprekken over 2
weken.
Inschrijven driehoeksgesprekken
Voor het eerst hebben wij gebruik gemaakt van een online inschrijftool.
www.schoolgesprek.nl. Wij vragen ons af hoe dit is bevallen. Tips en opmerkingen mag
je mailen naar romy.hesselberth@xpectprimair.nl
City Trainers Juniors
Afgelopen dinsdag 14 januari hebben de City Trainer Juniors succesvol hun diploma
behaald! Deze leerlingen van groep 6, 7 en 8 hebben geleerd hoe je op een leuke
sportieve manier spelletjes kunt geven aan leerlingen van onze school. Vanaf volgende
week dinsdag zijn de City Trainer Juniors elke dinsdag, tijdens de grote pauze, te vinden
op ons schoolplein! De City Trainer Juniors zijn te herkennen aan de oranje jasjes.

Opsporingsbericht
Help!!!
Wij zijn verloren! Gelukkig zijn we gevonden door Loek.
We mochten op de foto. We hebben geprobeerd onze mooiste kant aan jullie te laten
zien. Hopelijk worden we herkend en kunnen wij snel weer herenigd worden met onze
eigenaren.
Op dit moment zorgt Loek voor ons. Als je ons herkent, kom dan gauw!

Try Out Cultuur
PERSBERICHT JANUARI 2020
Try Out Cultuur weer van start in Tilburg Inschrijven vanaf woensdag 12 februari
aanstaande!
Kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Tilburg ontvangen 6 februari weer het
Try Out Cultuur boekje. In dit boekje staan creatieve workshops waaraan
basisschoolleerlingen kunnen deelnemen. Tegen een laagdrempelig tarief (soms zelfs
gratis) kunnen de kinderen kennismaken met één of meerdere leuke workshops.
De inschrijving start op woensdag 12 februari. Vorig jaar schreven er maar liefst 4.000
kinderen in op diverse kennismakingsworkshops. Leerlingen hoeven niet direct lid te
worden, maar ze maken op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis met
cultuur.
Basisschoolleerlingen uit groep 1 t/m 8 schrijven zich vanaf woensdag 12 februari 16.00
uur in op activiteiten via www.tryouttilburg.nl
Tot die tijd is op deze website al van alles te bekijken.

Voldoende keus voor creatievelingen
Kinderen kunnen door dit initiatief kennismaken met meer dan 70 verschillende creatieve
activiteiten zoals Beeldende kunst, Muziekinstrumenten, Fotografie, Keramiek, Koken,
Knutselen, Schilderen, Schrijven, Rappen, Tekenen, Toneelspelen, Theater en Zingen.
Kortom keus genoeg!
Gemeentelijk sport- & cultuurbeleid
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een van de speerpunten van het gemeentelijk
sport- & cultuurbeleid. Try Out Sports & Try Out Cultuur zijn instrumenten die de
gemeente Tilburg hiervoor inzet. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op
diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen om structureel aan de
activiteiten deel te nemen.
Voor meer informatie neem een kijkje op de website www.tryouttilburg.nl Of stuur een email naar tryoutcultuur@tilburg.nl

Voorleesdagen 2020
Vandaag beginnen de voorleesdagen 2020, maar voorlezen is natuurlijk altijd belangrijk
voor je kind. Hieronder hebben wij wat informatie voor jullie verzameld waarom
voorlezen belangrijk is, maar ook wat handige tips!
Waarom voorlezen belangrijk is (ook als je kind al zelf leest)
Juf Sanne | Sanne Ramakers | 1 januari 2018

Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Uit onderzoek komt voortdurend naar
voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. Het is
eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe
woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. Je kunt jouw kind dus geen
groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen.
De voordelen van voorlezen:
•
•
•
•
•
•

voorlezen
voorlezen
voorlezen
voorlezen
voorlezen
voorlezen

stimuleert het inlevingsvermogen
vergroot de liefde voor boeken
werkt rustgevend
versterkt de relatie tussen voorlezer en kind
zorgt voor hogere schoolresultaten
draagt bij aan een toename van het zelfvertrouwen

•
•
•

voorlezen zorgt ervoor dat kinderen zich beter uiten
voorlezen verhoogt de concentratie
als er veel wordt voorgelezen, zorgt dit er (vaak) voor dat kinderen later ook
meer zelf gaan lezen

Tips voor het voorlezen
Speciaal voor Heutink voor Thuis maakten meester Sander en juf Sanne deze lijst met
tips voor het voorlezen. De tips staan ook vermeld op de poster die je gratis
kunt downloaden. Ook maakten zij een video met tips die je hierboven kunt bekijken.
1. Lees elke dag minimaal 15 minuten voor. Neem de tijd en leg je telefoon even
weg.
2. Zorg voor een gevarieerd aanbod in boeken zodat je kind in aanraking komt met
veel nieuwe woorden.
3. Vermijd en versimpel moeilijke woorden niet, maar leg ze uit.
4. Speel in op de interesses van je kind. Vraag om advies bij jouw plaatselijke
kinderboekhandel of bibliotheek.
5. Stel vragen over de betekenis van woorden en het verhaal.
6. Lees zelf ook. Goed voorbeeld doet volgen.
7. Lees verhalen opnieuw voor. Herhaling zorgt ervoor dat kinderen meer woorden
leren en dat het woord- en verhaalbegrip diepgaander is.
8. Vraag je kind het verhaal even samen te vatten, wanneer je een boek weer
oppakt,.
9. Ga door met voorlezen, ook wanneer je kind al zelf kan lezen. Blijf volhouden.
Lees elkaar om de beurt een hoofdstuk voor.

