HOI nr. 11 woensdag 05 februari 2020
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 19 februari 2020.
Agenda
Datum
18 februari 2020
18 februari 2020

Activiteit
GMR
Oudergesprekken definitief advies groep 8

19 februari 2020
21 februari 2020
21 februari 2020

Oudergesprekken definitief advies groep 8
Carnaval 2020
Vrije middag 11:45 school uit

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 jullie weten werd op 30 en 31 januari jl. geen onderwijs gegeven aan jullie
kinderen. Veel omstanders gaven deze actie de benaming staking, hoewel dit voor onze
school niet het geval was. De vakbonden riepen op tot staking, maar het bestuur Xpect
Primair koos voor een actievoering. Daardoor waren de scholen van Xpect Primair,
waaronder onze school, gesloten voor de leerlingen. Het werkend personeel van deze
dagen werd wel verwacht om te komen werken.
Omdat wij het belangrijk vinden om jullie als ouders op de hoogte te stellen van wat er
gebeurd is, is dit ‘artikel’ geschreven.
In het nieuws wordt voornamelijk geschreven dat er gestaakt wordt vanwege het
loontekort en de werkdruk. Natuurlijk vinden wij het prettig als ons salaris vergelijkbaar

wordt met onze mede-collega’s op het voortgezet onderwijs, maar dit was voor ons niet
de belangrijkste reden om actie te voeren. Wij willen met deze acties bereiken dat de
werkdruk van de leerkrachten verlaagd wordt (door hulp van de overheid). Dit is de
reden dat we deze twee dagen gebruikt hebben om de lessen goed voor te bereiden, te
vergaderen over leerlingen, overdrachten naar het voortgezet onderwijs te typen,
administratie bij te werken, etc.
Op donderdagmiddag zijn wij met andere scholen uit Tilburg (en omgeving) in een tocht
van de Heuvel naar het Willem II stadion gelopen. Door middel van deze actie willen wij
de media en daardoor de overheid bereiken om te laten zien dat de werkdruk zijn tol
begint te eisen, maar ook om te laten zien dat ons beroep zo mooi is. Wij vinden de
toekomst van jullie kinderen belangrijk en vechten voor de kwaliteit van het onderwijs.
Vrijdagochtend zaten we samen met de leerkrachten van bs. De Wegwijzer. Samen
zochten we naar oplossingen om de huidige werkdruk te verlagen. De oplossingen waren
zowel op overheidsniveau, maar we zochten ook naar oplossingen die wij op
schoolniveau kunnen toepassen in de nabije toekomst.
Kortom, deze dagen hebben wij zeker niet stilgezeten. We hebben gewerkt aan en
nagedacht over de kwaliteit van het onderwijs. Want ieder kind verdient goed onderwijs!
Inschrijven definitief advies gesprekken ouders groep 8
Ouder(s)/Verzorger(s) van groep 8 hebben een mail ontvangen om zich in te schrijven
voor de oudergesprekken over het definitief advies voor het voorgezet onderwijs.
U kunt uw inschrijven voor de dinsdag 18 februari 2020 of de woensdag 19 februari
2020.
Inschrijven is mogelijk tot 15 februari 2020.
Inschrijven van de 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

Carnaval 2020
Op vrijdag 21 februari is het weer zover, de carnavalsviering op school.
Omdat wij met de hele school al in de carnavalsstemming willen komen, hanteren we in
de aanloop naar de carnavalsviering themadagen. De kinderen mogen in dit thema naar
school komen.
Maandag 17 februari: Groen-Oranje
Dinsdag 18 februari: Doe raar met je haar
Woensdag 19 februari: Glitter & Glamour
Donderdag 20 februari: Pyjamadag
Vrijdag 21 februari: Carnavalsviering op school. Om 11.45 zijn de kinderen vrij en begint
de carnavalsvakantie.

Kinderen mogen verkleed naar school, zoals ze gewend zijn van
voorgaande jaren. Attributen zoals confetti, pistolen, maskers
en spuitbussen zijn niet toegestaan. Als dit toch mee naar
school genomen wordt, dan mogen de leerkrachten dit
innemen, totdat ze naar huis gaan. Serpentine is wel
toegestaan.
Hoewel de kinderen van school ranja, een koekje en
fruit/groente krijgen, is het wel nodig om eigen fruit en drinken
van thuis mee te nemen voor de fruitpauze.
Dit jaar is er weer een Raad van Els. Welke kinderen dit zijn
wordt bepaald d.m.v. een loting in de klassen. Als jouw kind in
de Raad van Els zit, dan kan hij zich niet verkleden. Hij krijgt namelijk een shirt van
school.

De tussen schoolse opvang/TSO is dringend opzoek naar nieuwe vrijwilligers
en/of invallers!
Heerlijk, even een half uurtje eruit
Tussenschoolse opvang (TSO)
Door: Simone Snakenborg
Acht jaar sta ik inmiddels een paar keer per
week in de grote pauze van 12.00 uur te
surveilleren op het schoolplein. Heerlijk vind ik
het. Even een half uurtje eruit. Vanaf dat mijn
jongste naar school ging, ben ik ouder voor
de tussenschoolse opvang (TSO). Er is
inmiddels een hele schoolgeneratie die ik heb
zien opgroeien. Hoe ze timide binnenkwamen
in groep 1 en ze met bravoure de school
verlieten in groep 8.
(Foto: Simone Snakenborg)
Ik surveilleer met veel plezier. En dat is niet alleen omdat ik dan even mijn benen kan
strekken en mijn hoofd kan leegmaken. Ik vind het zo bijzonder te zien hoe de kinderen
zich in dat half uurtje even ontladen en zichzelf worden. Ik luister graag naar hun
verhalen en loop met verwondering een klein stukje mee op hun persoonlijke pad van
groei en ontwikkeling.
Voor mij betekent TSO-ouder zijn een bescheiden steentje bijdrage aan het welzijn van
de kinderen op school. Ik wil ze een leuke pauze bezorgen en ja: dat is soms door stevig
in mijn schoenen te staan en duidelijk te zijn.
Ook interesse in een bijzonder half uurtje op het plein? U kunt zich voor de TSO
aanmelden door vrijblijvend een e-mailtje te sturen aan tso.helenparkhurst@gmail.com.
Meer informatie vindt u op de website http://www.tsohelenparkhurst.nl.

Uitnodiging van de GGD: Opvoeden in twee huizen
Samen zorgen voor de kinderen na een scheiding, hoe doe je dat?
Na een scheiding kan het moeilijk zijn om met je ex-partner in gesprek te blijven over de
opvoeding. Waar kun je op letten als je zo goed mogelijk, samen op één lijn wilt blijven?
Hoe doen andere ouders dit? Wat heeft je kind nodig? En wat heb jij nodig?
In deze inspiratieworkshop ga je samen met andere ouders aan de slag aan de hand van
opdrachten, ideeën en tips. Ben jij erbij?
Datum: donderdag 20 februari 2020
Tijd: 19.00 – 20.30 uur
Plaats: De Heyhoef, Kerkenbosplaats 1, Tilburg
Aanmelden: www.ggdhvb.nl/cursussen/opvoeden-in-twee-huizen
Kosten: Geen
Informatie: l.van.tol@ggdhvb.nl of 06 - 58089296

