Extra HOI nr. 17 van donderdag 20 mei 2021
In deze extra HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 26 mei 2021.
Agenda
Datum
Vrijdag 21 mei

Maandag 24 mei
Dinsdag 25 mei

Activiteit
Onderwijsmiddag
Groep 4-5-6-7-8 zijn om 11:45 uur vrij
Groep 1-2-3 zijn om 12:00 uur vrij
2de pinksterdag – alle leerlingen vrij
MR

Schoolfotograaf 2 en 3 juni
2 en 3 juni komt de schoolfotograaf foto’s maken van onze
leerlingen. Gelukkig mogen dit jaar zowel de portretfoto’s als de
klassenfoto’s doorgaan. Vanwege de maatregelen wordt er dit jaar
alleen een portretfoto gemaakt. De fotografen werken volgens de
coronarichtlijnen.
Ook is er dit jaar mogelijkheid tot een broertjes en zusjes foto!
Vanwege de maatregelen kan dit alleen met broertjes en zusjes
die hier al op school zitten. U krijgt begin volgende week via
schoolgesprek.nl een uitnodiging om u hiervoor in te tekenen. Per
kind krijgt u een uitnodiging. Let op: u hoeft maar bij 1 kind in te
tekenen! Ongeveer 5 minuten voor de afgesproken tijd kunnen u
en uw kinderen zich melden bij de voordeur. Helaas mogen ouders nog niet mee naar
binnen dus zullen de kinderen bij de voordeur opgehaald worden en via het groene
schoolplein weer naar buiten komen. U heeft tot en met 31 mei om een moment in te
plannen voor de broertjes en zusjes foto.
Mocht u hier vragen over hebben of heeft u begin volgende week geen uitnodiging
ontvangen via schoolgesprek en wilt u wel een broertjes en zusjes foto? Neem dan contact
op met de administratie. Romy.hesselberth@xpectprimair.nl
We mogen weer gymmen!
Door de coronamaatregelen hebben we de afgelopen periode veel buiten
gymles gehad. Helaas door het slechte weer is dit ook vaak komen te vervallen.
Gelukkig mogen we volgens de maatregelen weer sporten. Voor kinderen tot
en met 17 jaar gelden geen beperkingen meer en is sporten in groepsverband
toegestaan. Let er ook op om vanaf volgende week weer gymkleren mee te

nemen.
Voor meer informatie over de actuele maatregelen verwijzen wij u naar de website van de
overheid: Corona en sport

Aanmelden broertjes of zusjes
Heeft u kind op school broertjes of zusjes die volgend schooljaar 4 jaar worden en wilt u die
bij ons inschrijven? Vraag dan vast een aanmeldformulier aan bij Romy van de administratie,
zodat wij hun alvast kunnen aanmelden voor volgend schooljaar. Aanvragen van een
aanmeldformulier kan via mail of uitgeprint meegegeven worden met uw zoon of dochter.
Alvast hartelijk bedankt!
Welkom Diane
Graag willen wij aan jullie voorstellen: Diane
van de Wouw. Veel van jullie zullen haar al
kennen als moeder van Timo, Misha en Lex
of van de vrijwillige drama cursussen die zij
al vaker bij ons op school heeft verzorgd.
Maar sinds maart 2021 hoort zij vast bij ons
team als onderwijsassistente!
Hallo iedereen!
Al tijden hoor ik bij het meubilair van de
school en sinds kort mag ik mezelf officieel
teamlid van Daltonschool Helen Parkhurst
noemen! Ik ben Diane van de Wouw, ik ben
42 jaar en de meesten van jullie kennen me
al wel als moeder van Timo (18), Misha (15)
en Lex (11, groep 7). Daarnaast geef ik al
geruime tijd dramaworkshops op school. Na
jarenlang supersaai werk als
boekhoudkundig medewerker gedaan te
hebben vond ik het tijd om iets te gaan doen
waar ik echt gelukkig van word. Ik heb een
jaar PABO gedaan, maar kwam er al snel
achter dat ik als onderwijsassistent persoonlijker contact heb met de leerlingen. De keuze
was dus snel gemaakt. Op Daltonschool Helen Parkhurst ben ik echt op mijn plek. Ik ben gek
op de leerlingen en voel me ontzettend welkom in het team.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen jullie me vinden in het multilab waar ik
een groepje kinderen van groep 4 ondersteun of in groep 4/5 van WaiYee. Daarnaast zal ik,
samen met Annelie, de dramalessen en de film van groep 8 begeleiden.
Activiteiten groep 8 klasbord, schoolkamp & eindfilm
Om van alle activiteiten die groep 8 aan het einde van het schooljaar heeft op de hoogte te
blijven, heeft uw zoon/dochter vandaag een uitnodiging van klasbord mee naar huis
gekregen. Hierin staat een code waarmee u zich kunt aanmelden voor de klasbordpagina

groep 8.
Op deze klasbord pagina posten we alle in’s & out’s over de ontwikkelingen van de eindfilm,
groep 8 en andere leuke activiteiten.
Schoolkamp gaat door! Wat een opluchting voor groep 8. Inmiddels bent u ook al op de
hoogte gesteld door middel van een brief namens de bovenbouw. Ook heeft u van Romy de
factuur voor de bijdrage van kamp ontvangen. Deze bijdrage gebruiken wij voor het betalen
van de accommodatie, de boodschappen en voor het organiseren van activiteiten. School
vult dit bedrag volledig aan. Heeft u de factuur van kamp niet ontvangen of wilt u in
termijnen betalen? Neem dan contact op met de administratie:
romy.hesselberth@xpectprimair.nl
Inmiddels zijn Diane en Annelie achter de schermen al druk bezig met de regie van de
eindfilm ‘De lachfactor’! De rollen zijn verdeeld en de leerlingen zijn hier erg blij mee. Nu
begint het echte werk en kunnen de kinderen volop aan de slag. Ze zijn al bezig met het
oefenen van hun teksten, drama lessen en oefenen van scenes. Wat zijn we enorm
benieuwd naar het eindresultaat!

Jong Nederland
Misschien heeft u de hekken al gezien, maar deze week is de start van de sloop van het
gebouw van Jong Nederland. Er wordt een mooi nieuw gebouw neergezet. Daarin gaan we
samenwerken met Sterre Kinderopvang De Reeshoeve en de wijk. Wij zullen dus ook gebruik
mogen maken van het splinternieuwe gebouw! Wordt vervolgd!

Kindervakantiewerk

