Extra HOI nr. 15 van woensdag 14 april 2021
In deze extra HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 28 april 2021.
Agenda
Datum
Donderdag 15 april
Maandag 19 april
Vrijdag 23 april
Dinsdag 27 april
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei

Activiteit
Studie dag, alle kinderen vrij
OAK
Koningsspelen
Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie

Welkom bij ons op school!
Devayrison, Julia & Natan

In rustiger vaarwater
Beste ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en andere betrokkenen,
We hebben de afgelopen periode te maken gehad met een aantal positief geteste
leerkrachten en leerlingen in onze school. Sinds die periode is het gelukkig een stuk rustiger
op school geweest. Op dit moment hebben wij in het team geen besmettingen en is het
onder leerlingen erg rustig. Het lijkt erop dat we (voorlopig) over de piek heen zijn.

Terwijl we met de kinderen keihard verder werken aan dit schooljaar en ons voorbereiden
op enkele fantastische feesten, zoals Koningsspelen en later in het schooljaar ook nog
Daltondag, zijn we met het team al volop bezig met de organisatie van het nieuwe
schooljaar. Tijdens de studiedag van morgen zal zowel het verder versterken van het
onderwijs op de leerpleinen op het programma staan, als een eerste brainstorm over
volgend schooljaar. In latere HOI’s volgt zeker meer informatie.
Met vriendelijke groet,
Annelie De Meulenaere

MR dinsdag 13 april 2021

Afgelopen dinsdag 13 April heeft wederom een vergadering van de MR online via teams
plaatsgehad. In deze vergadering:
Onze IB-er heeft de cito analyse en de opbrengsten besproken met de MR. Vanuit de directie
is er o.a. een update gegeven over de situatie op school i.v.m. corona en is er ook
vooruitgekeken naar de rest van het schooljaar voor groep 8. Verder heeft de directie al met
ons gedeeld wat er zoal te verwachten is voor volgend schooljaar; welke keuzes we kunnen
maken voor de groepen en leerpleinen in het schooljaar 2021- 2022. Dit gaat verder
besproken worden op de studiedag met het team. De onrust in de school en m.n. op het
schoolplein is vrij uitgebreid besproken. Verder hebben we het ook nog gehad over de
toiletten op school die vaak vies zijn. We zoeken naar betere manieren om de kinderen te
leren goed met de materialen en de omgeving om te gaan. En als laatste: De verkiezingen
voor de MR komen eraan.
Heeft u punten die u graag besproken wilt zien in de MR? Mail het ons:
mr.bs.helen.parkhurst@xpectprimair.nl

Brief namens Suzan, voorzitter MR – Verkiezingen GMR.
Onderstaande brief is ook bijgevoegd als bijlage aan de extra HOI van vorige week.
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
Koningsspelen vrijdag 23 april
Gelukkig mogen de Koningsspelen dit jaar gewoon doorgaan!
Hierin houden we natuurlijk wel rekening met de richtlijnen
omtrent corona. We beginnen de dag met een heerlijk
Koningsspelen ontbijt. Om dit coronaproof te houden, mag je zelf
een ontbijtje meenemen. Daarna hebben wij leuke, sportieve
activiteiten georganiseerd. Je hoeft niet perse sportkleding aan,
maar het wel leuk als je verkleed komt in het oranje! Vergeet ook
je lunch niet mee te nemen. We gaan er een sportieve dag van
maken.
Omwille van de maatregelen zullen we deze Koningsspelen
zonder de hulp van ouders laten doorgaan.

Verkeersituatie rondom de school
Blijf alert op de verkeersituatie rond school.
Het is niet toegestaan om met de auto in het Gemerthof te rijden. Dit is zo bepaald door
de Gemeente. Het bord ‘schoolstraat’ zal weer aan het begin van het Gemerthof geplaatst
worden.
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.
Willem II mutsen
Afgelopen kerst hebben veel kinderen meegedaan aan de actie van Willem II.
Hierbij maakte zij een tekening of kaart en werden deze verstuurd naar
eenzame ouderen. De ouderen hebben toen om de kinderen te bedanken
mutsen van Willem II gehaakt!
Doordat er massaal werd geschreven, getekend en geknutseld konden de
ouderen helaas niet voor iedereen een mooie muts haken. Daarom heeft
Shirley vandaag de mutsen verloot onder de kinderen die meededen. Dit zijn
onze gelukkige winnaars!!

