HOI nr. 13 van woensdag 31 maart 2021
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 14 april 2021.
Agenda
Datum
Vrijdag 2 april 2021

Maandag 5 april

Activiteit
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

Dinsdag 13 april

MR + GMR

Donderdag 15 april

Studie dag, alle kinderen vrij

Welkom bij ons op school!
Gustav, Silvan, Isa, Den, Killian & Riquelme

Korte HOI en mails vanuit ParnasSys.
Dit keer hebben wij een korte HOI in verband met de vele mails met informatie die u
afgelopen weken van ons heeft ontvangen.
Ontvangt u geen mail vanuit ParnasSys, ons ouderportaal? Laat het dan weten aan onze
administratie!
romy.hesselberth@xpectprimair.nl

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)
Wandelen is een eitje! – Paasactie Beweegteam Tilburg
Doe mee en kom in beweging met de paasactie van Beweegteam Onderwijs van Sportbedrijf Tilburg!
De gymdocenten organiseren een mega eieren zoektocht door de stad. De bedoeling is dat je thuis in
het zicht een mooi geknutseld paasei ophangt achter het raam. Vervolgens kun je via deze link jouw
creatie vastpinnen in Google Maps. In het Paasweekend kun je samen met jouw papa of mama, opa
of oma op pad om zo veel mogelijk paaseieren te zoeken. Een paasei gevonden? Streep deze dan af
op de afstreep-kaart die je kunt downloaden of zelf maken. Hoe meer kilometers je aflegt, hoe meer
paaseieren je zult vinden. Op www.sportintilburg.nl kun je de volledige uitleg lezen en het nodige
document downloaden.
Er zijn al een aantal eieren verstopt! Doe jij ook mee?

Zoals je hierboven ziet, zijn er al een heel aantal eieren “verstopt” door Gemeente Tilburg heen. Wil
je jouw paasei vastpinnen in Google Maps? Via onderstaande QR Code kan je aangeven dat je mee
doet aan de Paasactie van het Beweegteam Onderwijs!

Team Daltonschool Helen Parkhurst wenst iedereen hele fijne
Paasdagen!

