HOI nr. 5
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 24 november 2021.
Agenda
Datum
Dinsdag 16 november

Activiteit
Onderwijsmiddag – alle leerlingen zijn om 11:45
uur uit
Maandag 15 november t/m woensdag 17 Annelie afwezig
november
Woensdag 17 november
Kinderraad Xpect
Dinsdag 23 november
GMR

Welkom bij ons op school!
Evi & Jan

Basisschool App
Mocht u de Basisschool app nog niet geïnstalleerd hebben, doe dit dan snel!
Hierop delen wij belangrijke nieuwsberichten, delen wij leuke activiteiten uit de klas en blijft u op de
hoogte over alles wat er in en rondom de school gebeurd.
Push berichten in de App kunnen altijd terug gelezen worden mocht u deze perongeluk wegklikken.
U vindt ze terug als u op het tandwiel linksboven in de app klikt. Vervolgens klikt u op: ‘Meldingen’.

TSO ouders gezocht!
Gelukkig mag na enige tijd de TSO weer van start gaan bij ons op school! Daarom zijn wij opzoek naar
enthousiaste ouders, opa’s of oma’s die van 12:00 uur tot 12:30 uur bij ons in de pauze willen
surveilleren. Dit kan zijn door buiten te lopen op het schoolplein of door een half uurtje te eten in de
klas bij de onderbouw. Mocht je dit leuk vinden om te doen staat hier ook een vrijwilligersvergoeding
voor van €4,- per keer dat je meeloopt. Dit wordt 2 keer per jaar uitbetaald.
Bij interesse kun je je aanmelden bij Daphne via het mail adres:
tso.helenparkhurst@ouder.xpectprimair.nl
Luizenouders gezocht!
Na elke vakantie worden de kinderen bij ons op school gecontroleerd op luizen. Hierbij is de hulp van
ouders meer dan welkom. Je kan je hiervoor aanmelden bij Daphne:
tso.helenparkhurst@ouder.xpectprimair.nl
Schoolfruit
Zoals jullie in de vorige mail hebben gelezen krijgen de kinderen dit
jaar weer gratis schoolfruit! Hiervoor hebben wij op
dinsdagochtend en woensdagochtend al 3 ouders die ons helpen
bij het snijden van het schoolfruit en verdelen over de klassen.
Hiervoor zijn wij nog opzoek naar een paar extra ouders die we
kunnen benaderen als het schoolfruit gesneden moet worden.
Mocht je intresse hebben om hierbij te helpen kun je je aanmelden
bij Romy: romy.hesselberth@xpectprimair.nl
Sinterklaas
Nog een paar nachtjes slapen en dan is de Sint weer in het land! Een gezellige en spannende tijd voor
alle kinderen. Op school hebben wij uiteraard weer een Sinterklaas viering op vrijdag 3 december.
Het programma hiervoor volgt nog.
Wel kunnen wij al verklappen dat een aantal kinderen uit groep 6 t/m 8 een leuke sinterklaas musical
aan het voorbereiden zijn voor de groepen 1 t/m 5. Vandaag waren de audities en de rollen gaan
deze week nog verdeeld worden.
Ook zijn de lootjes al getrokken in de bovenbouw. Kinderen krijgen hiervoor €3,- budget om een
kleinigheidje te kopen. Dit geld wordt volgende week meegegeven aan de leerlingen.
Kerstkoor en kerstviering
Vandaag is het kerstkoor van start gegaan
met de eerste repetitie! Wat hebben ze
het ontzettend goed gedaan onder
begeleiding van onze muzieklerares Anja.
Dit jaar zijn ze aan het oefenen voor een
kerstconcert tijdens de kerstviering. Dat
betekend dan ook dat onze kerstviering
er dit jaar iets anders uitziet dan dat we
gewend zijn. Dit jaar zal de kerstviering
‘avonds duren van 16:00 uur tot 18:00 uur. Meer informatie over het programma volgt nog.
Notulant MR
De MR is nog steeds opzoek naar een notulant! Het gaat hierbij om een dinsdagavond in de 4 weken
waarbij je aansluit bij de MR om te notuleren. Hier staat een vrijwilligersvergoeding voor.
Mocht je interesse hebben meld je dan aan bij suzan.decock@xpectprimair.nl

Afsluiting kinderboekenweek WORDEN WAT JE WIL.
Als afsluiting van de kinderboekenweek hadden wij in de vakantie een leuk luisterspel van de
‘Verborgen voorlezer’. Hieraan hebben heel wat kinderen meegedaan en dat vinden wij echt super
leuk! Daarom hebben al deze kinderen een kleine prijs gewonnen. Hieronder een foto van de groep
van Shirley, waar de meeste deelnemers in zaten!

