HOI nr. 5 woensdag 28 oktober 2020.
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 11 november 2020.
Agenda
Datum
Donderdag 29 oktober
Dinsdag 03 november
Maandag 09 november
Woensdag 11 november

Activiteit
Informatieavond VO online via teams voor de
ouders van groep 7 en 8
Studiedag
OAK
Kinderraad Xpect primair

LET OP: De studiedag van woensdag 20 januari 2021 is verzet naar woensdag 13
januari 2021!
Met instemming van de MR.
Volhouden is nu de boodschap.
Beste ouder(s) en verzorger(s),
De kinderen zijn weer geweldig gestart na een welverdiende herfstvakantie. Er is een start
gemaakt met de nieuwe thema’s: in de groepen 1-2-3 zijn de dino baby’s Bruno en Disra
verhuisd en is beertje Olivier helemaal verdwaald nadat hij een blaadje volgde dat door de
wind werd weggeblazen. De groepen 4-5 zijn de wereld van de chocolade ingedoken. Dit
wordt het lekkerste thema van het jaar vermoed ik. De groepen 6-7-8 gaan op
ontdekkingstocht in de kunst.
Daarnaast hebben we nog steeds te kampen met de coronamaatregelen die ervoor zorgen
dat we binnen bepaalde kaders moeten blijven werken. Deze maatregelen zijn onlangs door
het kabinet aangescherpt en verlengd tot in december. We zien dat na een vakantie de
aandacht op sommige afspraken behoorlijk afneemt.
•
Blijf alert op de 1,5 meter bij het brengen en halen van uw kind(eren). Zeker in het
smalle stuk bij de groepen 1-2-3. We zien steeds vaker ouders die wat langer blijven
staan om gezellig met elkaar te praten. Heel belangrijk natuurlijk. Toch wil ik u vragen
om dit niet in dat smalle stuk te doen zodat andere ouders makkelijk hun kind(eren)
bij het poortje kunnen afzetten.
•
Brengen en ophalen van de kinderen gebeurt door 1 ouder zodat we de drukte
kunnen inperken. Zeker op het plein bij de groepen 1-2-3.
•
Blijf ook alert op de verkeersituatie rond school. Blijf rekening houden met elkaar
zodat iedereen veilig van en naar school kan komen. Zorg ervoor dat je geen weg of

doorgang blokkeert met uw auto. Ik begrijp dat iedereen zijn kind zo dicht mogelijk
bij school wil afzetten. Helaas lukt dat nu niet. Maak gebruik van de parkeervakken
bij het park, in de Dubbeldamstraat en naast de kerk.
Ik wil ook vragen om rekening te houden met de bewoners van de omringende
straten. Zij ondervinden op dit moment ontzettend veel overlast van de
verkeersituatie en ouders die zich niet aan de afspraken houden. Het is niet helpend
als er niet meer op een normale manier met elkaar gecommuniceerd kan worden.
In vorige ouderinfo’s heb ik verteld over de beslisboom die we als school hanteren om te
bekijken of een kind al dan niet naar school mag komen met bepaalde klachten. Deze blijven
we hanteren. Daarnaast wil ik u vragen om de thuisgroepleerkracht van uw kind(eren) en
mij op de hoogte te brengen als u dusdanige klachten heeft dat u als ouder getest moet
worden.
Het testbeleid en de komende griepverschijnselen die bij dit seizoen horen, zullen ook op
onze school voor de nodige uitdagingen gaan zorgen. In de volgende HOI neem ik u mee in
het ‘noodplan vervanging en uitval in coronatijd’ waarin we beschrijven hoe we om zullen
gaan als leerkrachten uitvallen doordat ze getest moeten worden of geveld zijn door
griep. Het team en de MR leden hebben met dit noodplan ingestemd.
Ondertussen zijn we al volop bezig om de volgende activiteiten voor te bereiden: Sint en
Kerst. Waarschijnlijk zullen deze feesten er anders uit zien dan de voorgaande jaren. De
feesten zullen alleszins doorgaan voor de kinderen, op welke manier dan ook.
met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

Welkom Eva, Luna, Mila,
Marly, Rafflow, Jesslin,
Skylar, Maylana en Kyano!

MR

Gisterenavond, dinsdag 27 oktober 2021, is de MR weer in vergadering bijeengeweest maar
deze keer allemaal via teams thuis achter de laptop/ computer of telefoon. In deze
vergadering hebben we het uiteraard gehad over corona en de gevolgen voor ons op school
zijn. Zo zullen we de komende feesten; Sinterklaas en Kerst zoveel mogelijk door laten gaan,
maar dit zal zonder of met heel weinig ouderhulp moeten. Ook vergaderingen zoals deze van
de MR maar ook in samenwerking met de OAK zullen voorlopig niet fysiek plaatsvinden.
De MR heeft de verplaatsing van de studiedag van 20 januari 2021 naar 13 januari 2021
goedgekeurd. Dit was noodzakelijk i.v.m. het laatste gedeelte van de kanjertraining die een
groot deel van het team moet volgen.
De school heeft een ontwerpbureau ingeschakeld om een nieuw PR-plan te maken. De
directie heeft het concept- plan gepresenteerd. Vanuit de MR wordt er meegedacht en met
deze feedback kan het ontwerpteam verder bouwen.
De MR is akkoord gegaan met het noodplan vervanging en uitval in coronatijd.
Als laatste hebben we het weer over corona gehad maar nu over de maatregelen die gelden
rondom de school. Het is lastig om vol te houden. Toch is het van groot belang dat we dit
allemaal blijven volhouden.
In de volgende vergadering zullen oa de volgende punten aan bod komen: de begroting voor
2021 en de TSO.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

Informatieavond Voortgezet Onderwijs
Beste ouders van groep 7 en 8,
Morgenavond om 19:30 zal de informatieavond voor het
Voortgezet onderwijs plaatsvinden. In verband met de corona
maatregelen zal deze avond niet fysiek gegeven worden maar via
Microsoft-teams.
Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen. U heeft een
uitnodiging ontvangen via het account van uw kind.
Jan zal groep 7 verzorgen en Dirk groep 8.
Mochten er nog vragen zijn bent u altijd welkom!
Team bovenbouw

Verkeersexamen woensdag 18 november 2020
Op woensdag 18 november is het praktisch verkeersexamen weer van de bovenbouw!
Hiervoor hebben wij de hulp van 30 ouders nodig. Tot nu hebben zich 19 ouders aangemeld
dus wij zijn nog op zoek naar 11 ouders, opa’s, oma’s, tantes of ooms die ons willen helpen
tijdens het praktische verkeersexamen. Anders kan het helaas niet doorgaan.
Dit zal duren van 08:30 uur tot ongeveer 11:00/11:30 uur.
Opgeven kan bij Dirk, via dirk.evers@xpectprimair.nl of bellen mag ook altijd naar 0135702109.
Alvast hartelijk bedankt!
Team Bovenbouw
Cito B uitslagen
In september hebben we de cito-toetsen afgenomen die hoorden bij het eind van vorig
schooljaar. Normaal gesproken worden de toetsten gebruikt om het effect van ons
onderwijs op de ontwikkeling van de kinderen te meten. Het ligt voor de hand dat de huidige
resultaten door de Corona crisis en het (gedeeltelijke) thuisonderwijs beïnvloed zijn. Daarom
willen we de opbrengsten nu vooral inzetten als een startmeting. Hoe staan we ervoor en
hoe kunnen we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de leerlingen?
Deze week vinden naar aanleiding van de resultaten pleinbesprekingen plaats. Hierin wordt
met de leerkrachten besproken, hoe we met de huidige stand van zaken ons onderwijs gaan
vormgeven. In onze nieuwe manier van werken hebben de verschillende pleinleerkrachten
hun focus op één leergebied (rekenen, spelling of lezen). Ons streven is
om het aanbod nog beter af te stemmen op de leerlingen en doelgericht met hen aan de slag
te gaan. Dit geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten van het Talentlab. Zij hebben hun focus
op de diverse leergebieden, maar ook vanuit de wens om te werken vanuit de
onderwijsbehoeften van de kinderen. Ieder kind heeft recht op zijn of haar eigen
ontwikkeling en daar gaan we voor!

Als ouder kunt u de resultaten van uw kind, vanaf leerjaar 4 inkijken via het ouderportaal
van Parnassys. De resultaten zijn te vinden onder E-toets 2019/2020
Schoolfruit
Beste ouders,
Vanaf 9 november krijgen we EU-schoolfruit. Dit betekent
dat u vanaf dan op dinsdag, woensdag en
donderdag geen tussendoortje mee hoeft te geven aan uw
kind. EU-schoolfruit verzorgt 20 weken lang drie dagen in de
week groente en fruit voor alle kinderen op school.
We hebben een aantal ouders gevonden die komen snijden
wanneer nodig, alvast bedankt!
In de bijlage vindt u nogmaals de brief en hieronder een link
met extra fruit en groente tips.
https://www.euschoolfruit.nl/upload_mm/3/2/7/b984ade43361-422b-b286-096becc83b39_EUSchoolfruit_OuderBrochure_2020-2021_v1.pdf
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Bijgevoegd aan deze HOI zit een brief van het Europees school fruit en groente programma.
Afsluiting kinderboekenweek
In alle bouwen hebben we de kinderboekenweek fantastisch afgesloten.
In de onderbouw zijn ze naar het oertijd museum geweest en
stond alles hier in het teken van dino’s. Kijken jullie mee?
https://youtu.be/Q8qDeODWYhY
In de middenbouw hebben ze de kinderboekenweek
afgesloten met de Griekse Spelen! Dit was een super
spannende middag.
In de bovenbouw hebben ze afgesloten met de
voorleeswedstrijd. Rik, Milou, Sherina en Gitte hadden het
allemaal erg goed gedaan. Maar als absolute winnaar sprong
Gitte eruit, zij zal Daltonschool Helen Parkhurst
vertegenwoordigen in de finale!
Nieuwe thema’s IPC
De herfstvakantie is weer voorbij en we gaan meteen van start met onze nieuwe IPC
thema’s.
De onderbouw gaat de komende tijd aan de slag met het thema herfst!

De middenbouw heeft vandaag een speurtocht gedaan om erachter te komen wat hun
nieuwe thema is. Daar kwam uit: ‘De nieuwe unit gaat over chocolade’. Wat een lekker
thema!
En in de bovenbouw gaan ze aan de slag met het thema kunst, zij gaan tijdens dit thema een
uitstapje maken naar Museum De Pont!
Bericht namens Stichting Tilburg op Groene Voet
Na Berenjacht nu ook #Halloweentocht013
Tijdens de eerste coronagolf was Tilburg, in navolging van
de landelijke actie, in de ban van het berenjagen. Het
initiatief ontstond in een periode dat kinderen niet naar
school konden en veel anderen alleen vanachter het raam
naar buiten konden kijken. De beertjes vormden een
stukje positieve communicatie zonder woorden, een hart
onder de riem, een reden om naar elkaar te lachen. Na
veel leuke reacties is het nu tijd voor een aangepast
thema: #herfst en #halloween. ‘Op deze manier wordt
een rondje in de wijk een spannende wandeling. Het sluit aan bij bestaande wijkinitiatieven en is
geschikt voor iedereen: het is niet nodig om hiervoor speciale spullen te kopen of snoep uit te delen.
Iedereen kan een raam spannender maken met zelfgemaakte decoratie en lichtjes.’
Zaterdag 31 oktober is het officieel Halloween: tijd om, al dan niet verkleed, een frisse neus te halen
tijdens een leuke wandeltocht in de wijk.
Zeker vanaf een uur of 16:00 wanneer het al wat donkerder wordt…
Iedereen is welkom om deze week zijn of haar ‘spooky spot’, vette vensterbak of enge etalage aan te
melden via opgroenevoet.nl/Halloweentocht013
Er zijn 6 wandelkaarten: Tilburg Reeshof, -Centrum, -Noord, -Oost, -Zuid en -West.
De kaarten worden dagelijks bijgewerkt.
Foto’s kunnen gedeeld worden in de Facebookgroep Berenjacht Tilburg - Halloweentocht013
Natuurlijk wordt iedereen verzocht zich aan de actuele RIVM-richtlijnen te houden.
#HappyHalloween #BeSafe

