HOI nr. 5 woensdag 11 november 2020.
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 25 november 2020.
Agenda
Datum
Maandag 16 november – vrijdag 20
november
Dinsdag 17 november
Woensdag 18 november
Maandag 23 november
Dinsdag 24 november

Activiteit
Oudergesprekken instructieleerkrachten
GMR
Verkeersexamen groep 7 en 8
Studiedag – leerlingen zijn vrij
MR

LET OP: De studiedag van woensdag 20 januari 2021 is verzet naar woensdag 13
januari 2021!
Met instemming van de MR.
Je mag zijn wie je bent!
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Afgelopen week is de 5de thuisgroep in de onderbouw gestart op het beweegplein bij Pien. In
deze nieuwe thuisgroep zullen alle 4-jarige kinderen instromen tot aan de zomervakantie. De
kinderen van deze nieuwe thuisgroep werken helemaal mee op alle leerpleinen.
U heeft het vast al gezien: onze school heeft
de regenboogvlag laten wapperen buiten.
Naar aanleiding van de boodschap van
minister van onderwijs Arie Slob dat scholen
homoseksualiteit mogen afkeuren, is besloten
dat de scholen van Xpect Primair via het
uithangen van de vlag laten zien dat wij staan
voor gelijkwaardigheid. Op onze school mag
iedereen zijn wie hij of zij is en wil zijn.

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.
Afgelopen maandag was het dan eindelijk zover: het Sinterklaasjournaal kon weer bekeken
worden. De hartjes van onze kinderen kloppen vol verwachting.
We zijn op school volop bezig met de voorbereidingen voor dit mooie feest. Ook hier merken
we de gevolgen van alle coronamaatregelen heel erg. We zullen deze keer het feest van
Sinterklaas vieren zonder echt bezoek te krijgen van de Sint en zijn Pieten. Dat vinden we
natuurlijk ontzettend jammer. Het dringende advies van de PO-Raad om het feest enkel met
de leerkrachten en de kinderen te vieren en het feit dat de Sint ook al een jaartje ouder
wordt en daarom niet naar school durft te komen, spelen hierin een grote rol.
Natuurlijk is er achter de schermen hard gewerkt om het feest dit jaar weer een succes te
maken. We hebben hiervoor de hulp ingeroepen van de allerbeste hulppieten die we maar
kunnen bedenken: de kinderen van de groepen 6-7-8. Zij hebben de cadeautjes ingepakt. En
zij hebben audities gedaan en zijn deze week begonnen met het instuderen van een mini
musical voor de kinderen van de groepen 1-2-3 en de groepen 4-5. Naast een groep acteurs
hebben we ook een heuse danscrew en zanggroep opgericht. De komende weken zullen
deze kinderen regelmatig repeteren. Dit gebeurt onder schooltijd.
Donderdag 3 december zal de mini musical alvast opgevoerd worden voor de peuters van
Sterre kinderopvang de Reeshoeve. Op die manier zijn ze helemaal klaar voor de optredens
op vrijdag 4 december!
De werkgroep Kerst is ondertussen ook al in volle gang om er met de kinderen een mooi
feest van te maken. Helaas ook weer zonder ouders….
met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

Welkom Paul en Livia!

Ouderbijdrage
Vandaag ontvangt u een email van WisCollect met daarin een Ideal link voor het betalen van
de ouderbijdrage.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage van €65,-. Waarvan wij €30,- gebruiken voor de
tussen schoolse opvang (TSO) en €35,- gebruiken wij voor activiteiten en vieringen, zowel
binnen als buiten de school.
Wilt u graag een bijdrage doen, maar is dit financieel niet mogelijk of lastig voor u?
U kan ook gebruik maken van Stichting leergeld.
https://www.leergeld.nl/tilburg/doe-een-aanvraag/
Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Verkeersexamen woensdag 18 november 2020
Beste ouders,
Het verkeersexamen woensdag 18 november gaat door! Van 08:45 tot ongeveer 10:30
zullen de kinderen van groep 7 en 8 om de beurt vertrekken om de route van het
verkeersexamen te fietsen. Daarna zal coronaproof de diploma-uitreiking op school
plaatsvinden.
Groeten,
Team bovenbouw
Sint
Afgelopen woensdag was het een spannende dag op de Helen
Parkhurst. Er is namelijk een email binnengekomen van
Sinterklaas. Deze email heeft
Annelie voorgelezen in de klassen
met de vraag aan de kinderen of zij
een speciale slaapplek kunnen
maken voor Sinterklaas. Het is
namelijk zo druk met alle pieten,
dat Sinterklaas soms wel even een
nachtje rustig wil slapen. Natuurlijk wilde alle kinderen hierbij
helpen en gaan ze fijn plekje maken voor Sinterklaas.

Schoolfruit
Beste ouders,
We zijn deze week begonnen met schoolfruit! Gisteren waren de sinaasappels een groot
succes! Een leerling zei vandaag: 'wow ik wist niet dat tomaten zo zoet waren!'. Morgen zijn
er appels. We krijgen op donderdag steeds te horen welk soort fruit er de week erna
geleverd wordt. Wilt u zelf op de hoogte gehouden worden? Meld u dan aan voor de
nieuwsbrief!
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm

Reeshoeve
Vandaag hebben de kinderen de nieuwe folder van de Reeshoeve meegekregen. Wij hebben
altijd al samengewerkt met de Reeshoeve, maar gaan dit in de toekomst nog veel meer
doen. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van elkaars locatie. De peuters van de Reehoeve en
de BSO spelen vaak op ons schoolplein. Ook lezen leerlingen van onze school voor aan de
peuters en komen ze weleens bij ons op school een kijkje nemen. Wij zijn erg blij met deze
samenwerking en hopen dat we op nog meer manieren samen kunnen werken.
Een kijkje in de keuken bij de middenbouw
De middenbouw is helemaal in hun nieuwe IPC thema chocolade
gedoken. Afgelopen woensdag hebben de kinderen een les
gehad over chocolade van de vader van Linc.
De kinderen mochten tijdens deze les allerlei soorten en smaken
hagelslag proeven. Dat zag er heerlijk uit en ze hebben er ook
nog veel van geleerd.

Even voorstellen

WHITNEY
WATERBERG

OVER MIJZELF

Mijn naam is Whitney Waterberg en ik ben 16 jaar oud.
Op 27 oktober word ik 17 jaar en vanaf de week van 2
november kom ik stagelopen bij jullie op school. Daar
kijk ik erg naar uit! Ook heb ik erg veel zin om met
iedereen samen te werken en te leren van elkaar en de
situaties. Mijn hobby’s zijn om lekker weg te gaan met
mijn vriend of te gaan statten met mijn beste vriendin.
Lunchen ben ik ook niet vies. Ook vind ik het ook fijn
om te ontspannen en dat doe ik door te hardlopen.

SAMENWERKING

DOEL
De kinderen te helpen met
leren en ze helpen met het
ontwikkelen.

VAARDIGHEDEN
Mijn vaardigheden zijn dat
ik een goed luisterend oor
ben en altijd zo veel
mogelijk probeer te helpen
waar dat kan of nodig is.
Ook ben ik zeer geduldig en
probeer altijd de tijd ergens
voor te nemen.

In de tijd dat ik stage kom lopen bij jullie hoop ik op een
fijne samenwerking en een leuke gezellige tijd. Als jullie
nog verdere vragen hebben over mij of je wilt iets laten
weten of bespreken kom dan gerust naar mij toe! Met
deze informatie hoop ik genoeg te hebben laten weten.
Met vriendelijke groet!

