HOI nr. 6
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 8 december 2021.
Agenda
Datum
Vrijdag 3 december 2021
Maandag 6 december 2021
Dinsdag 7 december 2021

Activiteit
Sintviering op school
Studiedag
MR

Welkom bij ons op school!
Nicholas
Trots en dankbaar!
Beste allemaal!
Het scenario dat zich op dit moment op onze school afspeelt, is helaas het scenario van een zeer
slechte film. 9 groepen van de 12 heb ik in quarantaine moeten plaatsen. En het houdt niet op. De
positieve testresultaten blijven binnen komen. We zijn er nog lang niet, vrees ik.
Maar wat ben ik ook trots.
Trots op de kinderen, op de snelle schakeling in het volgen van thuisonderwijs en het inzetten van de
online omgeving.
Trots op jullie, ouders, die ontzettend snel mee hebben moeten schakelen en een enorme flexibiliteit
moeten laten zien terwijl de overige werkzaamheden en dagelijkse dingen ook gewoon doorgaan.
Trots op mijn team, dat onmiddellijk de schouders eronder heeft gezet om het thuisonderwijs vorm
te geven en er te zijn voor vragen vanuit de kinderen en de ouders. Trots dat er zoveel intern
opgevangen kan worden voor vervangingen zodat kinderen niet onnodig extra naar huis gestuurd
worden.
Ik wil jullie allemaal ontzettend bedanken voor de inzet.
Met vriendelijke groet.
Annelie

Basisschool App
Mochten er nog vragen zijn over het gebruik van de Basisschool App, kunt u altijd terecht bij de
administratie. Romy.hesselberth@xpectprimair.nl
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. Voornamelijk voor bij de onderbouw zoeken wij nog TSO ouders. 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
Sinterklaas
Sinterklaas is weer in het land. De kinderen van de groepen 1-2-3 hebben al veel kunnen oefenen om
een echte piet te worden. We kijken dan ook al erg uit om samen met de kinderen het
Sinterklaasfeest op 3 december op school te kunnen vieren.
Helaas heeft de Sint ook dit schooljaar moeten beslissen om onze school niet live te komen bezoeken
vanwege de situatie op onze school.
Gelukkig heeft de Sint een goed contact met Diane en Annelie en hebben zij een plan bedacht om er
voor de kinderen een super leuk feest van te maken. Hou vanaf maandag zeker de schoolapp in de
gaten!
Kerst
Wij wachten de persconferentie van vrijdag 3 december af voordat wij de kerstviering definitief vorm
gaan geven. In de HOI van woensdag 8 december zullen wij aan de hand van de nieuwe richtlijnen
het programma voor kerst bekend maken.

Tilburg telt af naar 2022!

Het is alweer bijna 2022, het jaar vliegt voorbij! Om het jaar vol
energie af te sluiten krijgen jullie een aftel kalender naar 2022!
Iedere dag kun je een vakje ‘openen’, dat doe je door met je
telefoon de QR code te scannen van die dag. Je krijgt dan een
filmpje te zien met uitleg voor een spel of een speciale
beweegopdracht. Misschien is het wel jouw gymjuf of gymmeester
die de opdracht uitlegt! Je kan de opdrachten alleen uitvoeren,
maar ook samen met je ouder(s) of samen met je vriendje(s) of
vriendinnetje(s). EN er is ook een prijs te winnen!! Doe jij ook
mee?!
De kalender wordt uitgedeeld in de laatste week van november in
de gymles. Wil je de kalender ook digitaal? De kalender is te
downloaden via: www.sportintilburg.nl/nieuws/tilburgteltaf
Veel plezier met sportief aftellen naar 2022!

