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
19 februari 2020
21 februari 2020
21 februari 2020
09 maart 2020
12 maart 2020
16 maart 2020

Activiteit
GMR
Oudergesprekken definitief advies groep 8
Oudergesprekken definitief advies groep 8
Carnaval 2020
Vrije middag 11:45 school uit
Vakantie voorbij – leerlingen weer naar school
Uiterlijk inleveren deelname vakantietoernooi
veldvoetbal
OAK

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
MR

Op dinsdag 11 februari was er weer een MR-vergadering, waarin tal van zaken besproken
werden. De agenda was overvol, aangezien de vergadering van januari was komen te
vervallen.
Samen met de IB-er is er gesproken over het Ondersteuningsplan (voorheen Zorgplan) en
de ondersteuningsstructuur. Ook de onderwerpen die tijdens studiedagen aan bod zijn
gekomen, zijn kort besproken: gespreksvoering en gesprekstechnieken, communicatie en
verslaglegging in Parnassys.
Vanuit de directie is er uitleg gegeven over de eerste voorlopige opzet van de
afvloeiingslijst. Ook de Routekaarten die in de verschillende bouwen gebruikt worden, nog
gaan worden of worden uitgebreid naar andere vakken/vakgebieden zijn besproken.
Verdere uitleg hierover volgt de volgende vergadering. De personeelsgeleding voert nog

ruggespraak over het Vervangingsprotocol, zodat dit tijdens de volgende vergadering ter
instemming kan worden ingebracht.
De wens van ook de oudergeleding was om met enige regelmaat in de HOI aan te geven
vanuit directie wat er allemaal in het werk wordt gesteld op school om het probleem van
het lerarentekort het hoofd te bieden. Dit om meer inzicht te geven over de oplossingen
die er gevonden worden en over welke consequenties dat voor de rest van de vakken en
de school kan hebben.
Vanuit de GMR zijn de Reglementen over medezeggenschap ter instemming ingebracht.
I.v.m. afwezigheid van de Dalton coördinator zal het Daltonbeleidsplan en het
visitatieverslag tijdens de volgende vergadering worden besproken. Ook zal tijdens de
volgende vergadering het Talentlab, de werkwijze hiervan en de opbrengsten voor de rest
van de school worden besproken.
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

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.
Vakantietoernooien veldvoetbal
Maandag 9 maart, na de carnavalsvakantie, krijgen de kinderen informatie mee naar huis
over het vakantietoernooi veldvoetbal in de meivakantie.
Hiervoor kunnen kinderen van groep 3 tot en met groep 8 zich inschrijven.
Deze inschrijvingen moeten uiterlijk donderdag 12 maart weer ingeleverd worden!

Steppenstalling stukje van Sam
Hallo allemaal,
Ik ben Sam en zit in de thuisgroep van WaiYee en Patrice. We
hebben samen met Annelie, Ineke, Loek en de kinderen van
de leerlingenraad geregeld dat we een steppenstalling gaan
maken.
Op dinsdag 10 maart starten we met de bouw.
Op maandag 16 maart is de opening van de steppenstalling.

De steppenstalling komt bij de zijingang van de
school, op de plek van de houtsnippers.
Groetjes,
Sam en de leerlingenraad

Donatie haar Noek
Hallo allemaal,
Ik ben Noek Driessen, ik ben 9 jaar en zit in groep 6-7-8
bij Vera en Daniëlle. Eind januari heb ik mijn haar
gedoneerd. Ik heb het gedoneerd omdat ik er heel lang
over na zat te denken.
Wat is doneren? Doneren is dat je je haar hebt laten
afknippen voor mensen met geen haar, dus het is voor
het goede doel. Ik ben er erg trots op dat ik mijn haar
heb gedoneerd omdat ik daar andere kinderen mee kan
helpen.
Doe dit ook als je wilt!!
Eerst meten ze of je haar lang genoeg is ( minimaal 30
cm) als dat is gebeurt dan vraagt de kapper nog een
keer of je het zeker weet. Daarna begint het echte werk,
eerst maken ze staarten van die staarten maken ze
vlechtjes die vlechtjes knippen ze eraf als dat is gebeurt
dan is het klaar.
Ik was zelf heel blij want er zijn heel veel voordelen aan kort haar bijvoorbeeld: je haar
droogt veel sneller of het zit niet de hele tijd in je gezicht enz.
Groetjes: Noek Pieter Driessen

Het groene schoolplein betekend vies worden!
Het groene schoolplein is inmiddels alweer een aantal weken volop in gebruik en wat
genieten de kinderen ervan!
Echter betekend een groen schoolplein wel dat het door de regen soms een beetje
modderig kan worden. Kinderen kunnen dus vies worden door het spelen. Wij zijn hier
zeker voorstander van, want de kinderen ontdekken en spelen weer op een andere
manier.
Lees hieronder een leuk artikel over vies worden tijdens het buitenspelen en een artikel
over waarom buitenspelen zo belangrijk is:

https://www.allesoversport.nl/artikel/vies-worden-met-buitenspelen-is-leuk-en-gezond/
https://www.oudersvannu.nl/kind/spelen/buitenspelen-belangrijk/
Spraakwater
Vandaag 19-2-2020 en morgen 20-2-2020 krijgen de kinderen in groep 4/5 een
workshop Spraakwater.
Kijk hieronder voor de informatie.
In de volgende HOI zullen we een leuke collage met foto’s plaatsen van de kinderen!

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.
Gevonden voorwerpen
Mis je toevallig nog een lunchbakje, gymtas, handschoenen, sjaal of ben je iets anders
kwijt?
Kijk dan voor de carnavalsvakantie nog even snel bij Loek in de gevonden voorwerpen
bak. In de vakantie gaan we deze namelijk legen.
Alvast bedankt!!

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

