Extra HOI nr. 14 van woensdag 7 april 2021
In deze extra HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 14 april 2021.
Agenda
Datum
Dinsdag 13 april

Activiteit
MR + GMR

Donderdag 15 april

Studie dag, alle kinderen vrij

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

Vervangingen komende periode.
Bij afwezigheid van collega’s door onder andere de coronamaatregelen, proberen wij altijd
interne of externe vervanging te regelen. Helaas is het steeds moeilijker, doordat dit
natuurlijk op allen basisscholen een probleem is, om externe vervanging te regelen. Wij
proberen uiteraard met het hele team om dit intern op te lossen. Zo nu ook, bij de
afwezigheid van Marlene in verband met corona, zien deze kinderen iedere dag een ander
gezicht in de thuisgroep. Dinsdag hebben wij dit kunnen oplossen door onze stagiairs op een
andere manier in te zetten. Waardoor Janneke door kon schuiven naar thuisgroep
Marlene/Talentlab. Vandaag is er externe vervanging. Morgen kan Danielle de groep

overnemen doordat zij het Talentlab van groep 1-2-3 heeft verplaats naar de woensdag en
gelukkig hebben we voor vrijdag weer een externe vervanger kunnen regelen.
Ook is Joyce in de onderbouw afwezig door corona en hebben we het ook daar met een
andere inzet van stagiaires op kunnen lossen.
Gelukkig hebben wij tot op heden nog geen groep naar huis hoeven sturen omdat er geen
vervanging beschikbaar is of omdat onze interne mogelijkheden op zijn.
Wel willen wij jullie laten weten dat wij ons uiterste best blijven doen om dit te voorkomen,
maar het wel mogelijk is dat er in de toekomst een groep naar huis gestuurd kan worden
omdat er geen vervanging beschikbaar is.
Thuisgroep Marlene / Talentlab.
Marlene heeft besloten om vanaf heden tot de zomervakantie 4 dagen te werken in plaats
van 5. Dit betekend dat vanaf volgende week woensdag Marlene niet meer op de
woensdagen aanwezig zal zijn in de thuisgroep/talentlab. Gelukkig hebben wij in Emilie van
Spaendonk een goede vervanger gevonden. Zij zal vanaf volgende week iedere woensdag in
de thuisgroep van Marlene te vinden zijn. Deze woensdag is zij er al om kennis te maken met
de leerlingen.
Thuisgroep Jan/instructies taal en spelling.
Els stopt vanaf heden op vrijdag in de thuisgroep van Jan en met de instructies taal en
spelling. Vanaf deze week zal Annelie de thuisgroep overnemen op vrijdag tot aan de
zomervakantie.

36ste verjaardag van school!
Vorige week op 1 april werd onze school 36 jaar.
Helaas hebben we hier toen niet bij stil gestaan
wegens de afwezigheid van veel leerkrachten en
leerlingen.
We zullen de verjaardag uitgebreid vieren op de
Daltondag, 1 juli. Maar toch willen we a.s. vrijdag
toch even stil staan bij de verjaardag van school en
daarom heeft de leerlingenraad een leuk presentje
voor alle leerlingen!

Brief namens Suzan, voorzitter MR – Verkiezingen GMR.
Onderstaande brief is ook bijgevoegd als bijlage aan deze extra HOI.

Tilburg, april 2021
Beste ouders/verzorgers,
De MR is op zoek naar kandidaten voor de GMR (Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad).

De GMR is als het ware de MR van alle scholen die bij de Stichting Xpect Primair zijn
aangesloten. Er vindt overleg plaats met het bevoegd gezag en de GMR is bevoegd tot
bespreking van alle aangelegenheden die de algemene gang van zaken in alle scholen
betreft.
Een lid van de MR mag tevens lid zijn van de GMR, maar dat is niet noodzakelijk. Wel dient
er onderling contact te zijn.
Onze school dient vertegenwoordigd te zijn door een lid van het personeel en een ouder.
Wij zijn nu naarstig op zoek naar een ouder die zich kandidaat wil stellen voor de GMR.
In principe is men voor een periode van 3 jaar lid van de GMR.
Voelt u zich geroepen om u kandidaat te stellen, dan kan dat vóór 30 april aanstaande bij het
presidium van de GMR: ien.frieling@xpectprimair.nl.
Graag onder vermelding van de van de volgende zaken:
- Kandidaatstelling GMR oudergeleding
- Helen Parkhurstschool
- Naam en email adres van de kandidaat.
Na 30 april zal de secretaris van de GMR (Ien Frieling) de kandidatenlijst doorsturen naar de
MR, die dan intern een verkiezing zal houden. Kandidaten worden z.s.m. geïnformeerd.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de MR:
Suzan de Cock: suzan.decock@xpectprimair.nl
Met vriendelijke groeten,
Suzan de Cock
Voorzitter MR Helen Parkhurstschool

