HOI nr. 12 van woensdag 17 maart 2021
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 31 maart 2021.
Agenda
Datum
Woensdag 17 maart 2021
Dinsdag 23 maart 2021
Vrijdag 2 april 2021

Maandag 5 april

Activiteit
GMR
Klankbord komt te vervallen!
Paasviering – onderwijsmiddag.
Leerlingen zijn eerder vrij:
Groep 1-2-3 om 12.00 uur
Groep 4 t/m 8 om 11.45 uur
2de Paasdag, alle kinderen vrij

Donderdag 15 april

Studie dag, alle kinderen vrij

Welkom bij ons op school!
Nikola & Florian

Klankbordavond dinsdag 23 maart 2021
De klankbordavond van dinsdag 23 maart 2021 komt, vanwege de coronamaatregelen, te
vervallen.
Paasviering vrijdag 2 april 2021 tot 11:45/12:00 uur
Vrijdag 2 april is het Pasen op school. We zullen de ochtend in de eigen bouw, geheel corona
proef dit kleinschalig vieren.

Voor de breng en ophaal momenten gelden dezelfde in- en uitgangen.
De groepen 1-2-3 van 08:45 uur tot 12:00 uur. (Inloop vanaf 08:35 uur)
De groepen 4-5-6-7-8 van 08:30 uur tot 11:45 uur. (Inloop vanaf 08:20 uur)
Thema’s IPC
Na de voorjaarsvakantie zijn wij in de bouwen weer gestart met de volgende thema’s van
IPC:
Groepen 1-2-3: De Ruimte
Als je door de gang loopt bij de onderbouw, lijkt het alsof je echt in de ruimte bent in deze
mooie hoeken!

Groepen 4-5: Lente
Hier waren de kinderen druk bezig met een
speurtocht door de school. Deze speurtocht
stond natuurlijk geheel in het teken van de
Lente!

Groepen 6-7-8: De actieve planeet

Kennismaking nieuwe gymleerkrachten
Vanwege persoonlijke omstandigheden is Noor, onze vaste gymjuf, voor langere tijd
uitgevallen. Gelukkig kunnen we reken op twee kanjers voor de vervanging.
Goedendag ouders/verzorgers,
Mijn naam is Luc van Dongen, ben 23 jaar en zal op
dinsdag de gymlessen gaan geven aan de groepen 3
en 6-7-8 van Daltonschool Helen Parkhurst. Ik ben
woonachtig in Breda, waar ik bij mijn ouders woon.
Mijn favoriete sport is voetbal en dit doe ik in het
eerste team van VV Almkerk met veel plezier. Als
keeper van dit elftal komen wij uit in de eerste
klasse op zaterdag. Verder vind ik het leuk om te
fitnessen en om te mountainbiken. Ik ben
afgestudeerd als vakleerkracht lichamelijke
opvoeding en zal de komende tijd de gymlessen
geven bij Daltonschool Helen Parkhurst. Spreek me
vooral een keer aan als u vragen heeft of u nog
meer wilt weten!

Mijn naam is Ruben Keulers. Momenteel ben ik op maandag en
donderdag de vervangend vakleerkracht lichamelijke opvoeding
van Daltonschool Helen Parkhurst. Ik woon in Tilburg. Binnen
mijn eigen bedrijf, The Movement Company, werk ik als
psychofysiek trainer en coach voor kinderen en volwassenen die
graag individueel of in een groep geholpen willen worden op het
gebied van hun geluk, vitaliteit en veerkracht. Regelmatig doe ik
tijdelijke vervangingen in het basisonderwijs. Ik heb lange tijd
zowel als groepsleerkracht als vakleerkracht in het onderwijs
gewerkt, voordat ik mijn eigen bedrijf startte. Ik mijn vrije tijd
vind ik het leuk om zelf lekker in beweging te zijn. Ik doe aan
hardlopen, wielrennen, zaalvoetbal, tennis en padel. Mocht je
me de komende weken tegenkomen en iets willen vragen,
schroom dan niet om me aan te spreken.

