HOI nr. 9
In deze HOI staat belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 23 februari 2022.

Agenda
Datum
Donderdag 17-02
Maandag 21-02
Dinsdag 22-02
Woensdag 23-02
Donderdag 24-02
Vrijdag 25-2
Maandag 28-02 t/m 11-03

Activiteit
IPC thema Circus afsluiting onderbouw
Adviesgesprekken groep 8
MR
Uitstapje bovenbouw Ontdekstation 013
Uitstapje bovenbouw Ontdekstation 013
Carnaval op school – alle leerlingen om 11.45 uur
uit.
Voorjaarsvakantie

Adviesgesprekken groep 8
A.s. maandag 21 februari zijn de adviesgesprekken van groep 8. Ouders van deze leerlingen
hebben hierover een email gekregen van schoolgesprek.nl om zich in te schrijven voor deze
gesprekken.
We mogen deze gesprekken weer live op school volgen!
Heeft u geen mailtje gehad over de adviesgesprekken van groep 8? Neem dan contact op
met de administratie.
Afsluiting thema Circus onderbouw
Ondanks het slechte weer kunnen we morgen toch ons thema afsluiten en mogen de
kinderen optreden voor de ouders in het gebouw van de oude Heerenvelden. Ouders van de
onderbouw hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen via de mail.
De kinderen hebben vandaag geoefend voor de midden- en bovenbouw. Het zag er al super
uit. Wij hebben er zin in! Tot morgen.
Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
Zoals u misschien al had gemerkt hebben we tot nu toe nog geen factuur van de
ouderbijdrage verzonden. Dit hebben we bewust gedaan om gezien alle maatregelen een
andere berekening te maken van het bedrag.
Normaal vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage van €65,- per jaar. Dit bestaat uit €35,bijdrage aan school. Hiervan betalen wij uitjes, workshops, vieringen en presentjes voor de
leerlingen. Daarnaast vragen wij €30,- voor de TSO.
Dit jaar hebben wij besloten om in totaal €50,- voor het schooljaar 2021/2022 te vragen.
Bestaande uit €35,- voor de activiteiten, vieringen en dergelijke. En €15,- voor de TSO omdat
deze ook lange tijd stil heeft gelegen.
Wij innen de ouderbijdrage via Wiscollect.

Uitstapje bovenbouw Ontdekstation 013
In het thema voor IPC: ‘de prijs van vooruitgang’ zijn we bezig met uitvindingen en
technieken. Hiervoor mogen we ook naar het ontdekstation op woensdag 23 en donderdag
24 februari. Hier gaan kinderen in groepjes een eigen racewagen bouwen en uiteindelijk een
wedstrijd houden welk groepje de snelste auto heeft.
https://ontdekstation013.nl/nieuws/kom-bij-de-ontdekclub/.
Via de Basisschool App hebben wij dit event aangemaakt op de jaarkalender van uw
thuisgroep. Hier kunt u ook aangeven als u in de gelegenheid bent om te rijden met een
aantal kinderen uit de klas. We hopen dat het ons lukt genoeg auto’s te vinden voor het
uitstapje!
TSO – Tussenschoolse opvang
Door de versoepelde maatregelen mocht deze week de TSO eindelijk weer starten. Daphne
heeft samen met andere ouders gisteren en vandaag buiten gelopen in de pauzes. Wij zijn
hier als leerkrachten super blij mee. We kunnen nog wel wat ouders gebruiken die het leuk
vinden hierin te helpen op school.
Hier staat uiteraard een vrijwilligersvergoeding tegenover!
Aanmelden of meer informatie aanvragen kan bij:
tso.helenparkhurst@ouder.xpectprimair.nl

Carnaval 2022
Op vrijdag 25 februari is het weer zover, de carnavalsviering op school.
Omdat wij met de hele school al in de carnavalsstemming willen komen, hanteren we in de
aanloop naar de carnavalsviering themadagen. De kinderen mogen in dit thema naar school
komen.
Maandag 21 februari: Groen-Oranje
Dinsdag 22 februari: Iets anders dan je schoenen
Woensdag 23 februari: Glitter & Glamour
Donderdag 24 februari: Doe raar met je haar
Vrijdag 25 februari: CARNAVAL!! verkleed zoals je zelf wil
Om 11.45 zijn de kinderen vrij en begint de carnavalsvakantie. Kinderen mogen verkleed
naar school, zoals ze gewend zijn van voorgaande jaren. Attributen zoals confetti, pistolen,
maskers en spuitbussen zijn niet toegestaan. Als dit toch mee naar school genomen wordt,
dan mogen de leerkrachten dit innemen, totdat ze naar huis gaan. Serpentine is wel
toegestaan.
Hoewel de kinderen van school ranja, een koekje en fruit/groente krijgen, is het wel nodig
om eigen fruit en drinken van thuis mee te nemen voor de fruitpauze.
Versieren carnaval vrijdag 18-02
Aanstaande vrijdag 18 februari willen we graag met een aantal ouders versieren na
schooltijd. We kunnen verzamelen in de inkomsthal na half 3. Versiering is geregeld via
school. Wil je hierbij helpen? Meld je dan aan bij Romy van de administratie:
romy.hesselberth@xpectprimair.nl

