HOI nr. 7
In deze HOI weer belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 22 december 2021.
Agenda
Datum
Dinsdag 21 december 2021
Donderdag 23 december 2021
Vrijdag 24 december 2021
Maandag 27 december 2021 t/m vrijdag
07 januari 2022

Activiteit
GMR
Kerstviering op school 08:30 uur tot 14:30 uur
11:45 alle leerlingen vrij
Kerstvakantie

Welkom bij ons op school!
Owen en Milana
Dag allemaal,
Gelukkig zijn we dinsdag weer open gegaan en hebben we de meeste kinderen bij ons op
school mogen verwelkomen! Ondanks de aangepaste maatregelen zijn we blij dat de
kinderen weer enthousiast gestart zijn en gaan we er weer tegenaan!

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
Schoolfruit/melk
Omdat we van de afgelopen weken veel schoolfruit overhebben zetten wij morgen om half 3 het
schoolfruit buiten. Ouders kunnen dit gratis mee naar huis nemen! Het schoolfruit is morgen te
vinden op het groene schoolplein en op het muurtje bij de hoofdingang.
Ook vrijdag zullen wij nog een deel van het schoolfruit buiten zetten samen met de melk die
overblijft deze week. Wie wil kan dit mee naar huis nemen, want weggooien is sonde!
Sinterklaas
Helaas kon dit jaar de sinterklaasviering niet doorgaan zoals we gewend zijn. Maar voor de
bovenbouw zijn de surprises verzet naar vrijdag 10 december 2021. We gaan er dan samen een hele
leuke dag van maken!
In de midden- en onderbouw hebben afgelopen vrijdag de leerkrachten een Pietencarwash
georganiseerd en dit was een groot succes! Wat hebben de kinderen, maar ook zeker wij genoten
van deze dag.

Kerst
Donderdag 23 december vieren wij op school kerst! Ook dit jaar helaas een beetje anders dan
voorgaande jaren. De avond komt te vervallen en er zal onderwijs zijn van 08.30 uur tot 14.30 uur.
We starten de dag met een kerstontbijt! Dit wordt verzorgd door school. Hiervoor willen we vragen
of alle leerlingen een bordje, bestek en een beker mee willen nemen.
Daarna gaan de leerlingen die dag kijken naar een optreden van het kerstkoor en organiseren we
leuke activiteiten in de klas.
Zo hopen wij er toch nog een feestelijke dag van te maken!

