HOI nr. 8 van woensdag 09 december 2020.
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 06 januari 2021.
Agenda
Datum
Dinsdag 15 december
Donderdag 17 januari
Vrijdag 18 januari
Maandag 21 januari t/m vrijdag 1 januari
Dinsdag 12 januari
Woensdag 13 januari

Activiteit
GMR
Kerstviering 08:30 uur tot 14:30 uur
Vrije middag, vanaf 11:45 uur vrij
Kerstvakantie
Onderwijsmiddag, vanaf 11:45 uur vrij
Studiedag ipv woensdag 20 januari

LET OP:
De Kerstviering is dit schooljaar niet ‘s avonds van 17.00 tot 19.00 uur. Dit vervalt
i.v.m. corona.
De studiedag van woensdag 20 januari 2021 is verzet naar woensdag 13 januari
2021!
Met instemming van de MR.

Sfeervolle Kerst
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Na een super fijn Sinterklaasfeest, is de
school vrijdagmiddag weer omgetoverd
in een lichtjeszee. In alle lokalen en
gangen voel je de sfeer van Kerst, de
openhaard brandt en we horen mooie
Kerstmuziek.
Voor sommige kinderen is deze
decembermaand een zeer woelige
periode. Na de spanning die Sint met
zich mee brengt, merken we dat best
veel kinderen nu enorm genieten van
de rust die op dit moment in de school

hangt. Daarnaast merken we ook dat de energie van enkele kinderen bijna op is. Zij kijken al
enorm uit naar 2 weken heerlijk vakantie. En eerlijk gezegd, ik ook.
Deze week zijn er wat dingen op school gebeurd die bij sommige ouders misschien vragen
oproepen: verhalen over een heftige gebeurtenis op school, een brief over een kind in de
bovenbouw dat positief getest is. Het gevaar is dan, dat wilde verhalen een eigen leven gaan
leiden. En dat wil ik graag voorkomen. Als u verhalen hoort van uw kind of u krijgt berichten
uit school waarover u vragen heeft, aarzel dan niet om mij te benaderen en uw vragen te
stellen.
Het hele team van Daltonschool Helen Parkhurst wenst iedereen een sfeervolle Kerst en een
spetterend Nieuw Jaar toe! Hopelijk mogen we elkaar in 2021 weer vaker live ontmoeten!

met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

MR

Op de dinsdagavond van 24 november j.l. is de MR weer online in vergadering geweest. Deze
keer was het voor de leden vooral veel luisteren. Onze IB-er heeft een presentatie en uitleg
gegeven over de opbrengsten en analyse van de CITO. Onze talentbegeleider heeft een
presentatie en uitleg gegeven over het talentonderwijs bij ons op school. De directie heeft
een presentatie en uitleg gegeven over het jaarplan 2020 die geëvalueerd is op de studiedag
van 23 november j.l. Daarnaast heeft ze het jaarplan van 2021 gepresenteerd alsook de
begroting voor 2021 die goedgekeurd is door het bestuur. De directie kreeg complimenten
vanuit het bestuur voor de correcte begroting. Natuurlijk konden de leden van de MR vragen
stellen over alle presentaties.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

Halen en brengen thuisgroep Suzan en Yolanda
De kinderen van groep 1/2/3 van Suzan en Yolanda mogen voortaan gebracht en opgehaald
worden via de poort aan het Gemerthof. (Dit is de ingang van groep 4/5).
Ook zullen er bij het brengen naast Pien ook wisselend andere leerkrachten van de groepen
1-2-3 buiten staan.

Sinterklaasviering van afgelopen vrijdag
De sinterklaasviering was dit jaar weer
geslaagd! Nadat de kinderen een email van
Sinterklaas hadden gehad, dat hij dit jaar
niet op school kon komen. Werd Annelie
op vrijdag 4 december gebeld, er was een
voicemail ingesproken door Sinterklaas.
Nadat de kinderen naar de voicemail
hadden geluisterd ging zij opzoek naar de
zak met cadeautjes! En met succes
natuurlijk.

Ook hebben de kinderen genoten van de mini
musical, die gespeeld werd door leerlingen uit
de bovenbouw. Hiervan maken wij nog een
leuk filmpje en zullen de link met jullie delen
via klasbord.
In de middenbouw en bovenbouw waren de
surprises ook weer een succes en hebben de
leerlingen een heerlijke dag gehad.

Kerstviering
De kerstviering zal er dit jaar vanwege de coronamaatregelen anders uitzien dan andere
jaren.
De kerstviering zal niet ‘s avonds plaatsvinden maar overdag. De kinderen gaan donderdag
17 december dan ook de hele dag naar school!
In plaats van een kerstdiner gaan we in elke thuisgroep een kerstlunch doen. Dit jaar vragen
we niet of de kinderen thuis hapjes willen bereiden maar of ze ingrediënten mee willen
brengen zodat we samen met de kinderen in de klas lekkere hapjes kunnen bereiden. De
kinderen krijgen nog een strookje mee waar het ingrediënt
opstaat. Deze ingrediënten moeten in hele, dus onaangebroken verpakkingen, worden
meegebracht.
De kinderen hoeven die dag dus geen lunch mee te brengen. Wel een bordje, beker en
bestek! Voor drinken bij de lunch zullen wij zorgen.
De kinderen die dat leuk vinden mogen elke dag in Kerstsfeer naar school komen:
Maandag 14-12: Kerstsokkendag
Dinsdag 15-12: Kersthaar
Woensdag 16-12: Kersttruiendag
Donderdag 17-12: Kerstviering
Vrijdag 18-12: Sloffendag

