HOI nr. 11
In deze HOI staat belangrijke informatie over onze school.
De volgende HOI verschijnt op woensdag 6 april 2022.

Agenda
Datum
Maandag 28-03
Dinsdag 29-03
Dinsdag 29-03
Woensdag 30-03
Donderdag 31-03
Vrijdag 15-04
Maandag 18-04
Woensdag 20-04
Donderdag 21-04
Vrijdag 22-04
Maandag 25-04 t/m vrijdag 6 mei

Activiteit
Instructiegesprekken
Theoretisch verkeersexamen groep 7
MR
Instructiegesprekken
Studiedag – alle leerlingen vrij
Paasviering – alle leerlingen zijn om 11.45 uur vrij
2de Paasdag – alle leerlingen vrij
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Koningsspelen
Meivakantie

TSO – Tussenschoolse opvang
De TSO is weer gestart! Helaas hebben we net niet genoeg ouders om buiten te lopen in
onze pauze met de kinderen. Dus zijn wij hiervoor nog opzoek naar een aantal ouders, opa’s
of oma’s die het leuk lijken om bij ons te surveilleren of pauzeren met de onderbouw.
Hier staat uiteraard een vrijwilligersvergoeding tegenover!
Aanmelden of meer informatie aanvragen kan bij:
tso.helenparkhurst@ouder.xpectprimair.nl
Lentedag
Gisteren hadden wij vanuit Xpect Primair lentedag en hebben de leerlingen in hun klas een
spannende escape room gedaan! Ze moesten een piraat helpen de weg naar Tilburg te
vinden. Als beloning zaten er in de schatkist allemaal zaadjes voor het maken van een
moestuin. We hebben zaadjes sla, radijs, rode bieten en wortel!
In de middag zijn de leerlingen dan ook fanatiek aan de slag gegaan met het aanleggen van
de moestuin. Ze moesten zelf het gras maaien, de bakken in elkaar zetten, vullen met
potgrond en de zaadjes planten.
We hopen binnenkort heerlijk te kunnen genieten van de groentes uit onze moestuintjes!

Instructiegesprekken groep 3 t/m 8
Aanstaande maandag 28 maart en woensdag 30 maart zijn de instructiegesprekken op
school. Woensdag heeft u via schoolgesprek.nl een link ontvangen om u in te schrijven bij
een van de instructiegroepen. Deze gesprekken zijn niet verplicht, maar hier kunt u terecht
met gerichte vragen over de desbetreffende instructie.
In de mail stond ook de informatie hoe u zich kan inschrijven in de juiste instructiegroepen.
Mocht het nog niet gelukt zijn om in te schrijven? Dit kan tot en met zaterdag 26 maart. Als u
hierover nog vragen heeft kunt altijd contact opnemen met Romy.
romy.hesselberth@xpectprimair.nl
Afscheid Susan
Beste ouders/verzorgers,

Na 10 jaar werkzaam geweest te zijn op Helen Parkhurst, is het einde van mijn loopbaan hier
in zicht. Vanaf 1 april zijn mijn werkzaamheden dichterbij huis (’s-Hertogenbosch) en zal ik
werkzaam zijn op een basisschool in Vught.
Ik heb de afgelopen 10 jaar met enorm veel plezier les gegeven aan meer dan 250 leerlingen,
verdeeld over de onder-, midden- en (ruim 6 jaar) de bovenbouw.
Ik wil jullie via deze weg ook bedanken voor de fijne gesprekken en
hulp op allerlei vlakken. Dankzij jullie en jullie kinderen heb ik de
afgelopen 10 jaar met enorm veel plezier mijn werk kunnen doen.
Woensdag 30 maart is mijn laatste werkdag in groep 1-2-3.
Dank jullie wel en wie weet tot ziens!
Susan Kotlaba - van Oorschot

Even voorstellen:
HOI allemaal,
Vanaf 1 april (geen grapje!) begin ik als juf op het rekenplein 1-23- en bij deze wil ik me graag aan jullie voorstellen. Ik heet Mirjam
Bäcker, ben 41 jaar oud en ik woon in Bergen op Zoom met mijn
man, 3 kinderen, 2 katten en 2 konijnen. Mijn hobby’s zijn lezen,
softbal, lekker eten, wandelen en Netflix uitspelen. Voor velen
ben ik geen onbekende: september 2021 ben ik begonnen als
stagiaire op de Helen Parkhurst en dit jaar heb ik al regelmatig
ingevallen op verschillende groepen. Ik kan gewoon niet
wegblijven van deze gezellige school en gelukkig mag ik nu samen
met Yolanda lekker aan de slag met mijn eigen groep! Ik heb er
zin in!

IPC thema’s
Onderbouw - Markt voor het goede doel
Beste ouders/verzorgers,
Dinsdag 15 maart heeft de onderbouw van Paulien, een moeder van onze school, een
workshop gehad over 'The Mobily Factory'. Ook de midden- en bovenbouw hebben deze
workshop al een keer gevolgd. Dit is een organisatie die de mensen op Haïti helpt om hun
huizen weer op te bouwen. Dit doen ze niet op een gewone manier. Hier gebruiken ze het
puin voor van de ingestorte huizen veroorzaakt door de aardbevingen die daar dagelijks zijn.
Daarnaast hebben ze daar bewoners opgeleid zodat ze aardbevingsbestendige huizen
kunnen bouwen.
Wij willen heel graag ons steentje bijdrage en willen daarom samen met de kinderen van de
onderbouw geld gaan inzamelen voor dit goede doel. Daarom zijn we gisteren begonnen
met ons nieuwe thema 'De Markt'! We willen aan het einde van het thema graag een echte
markt organiseren voor jullie en de hele buurt, om op die manier geld in te zamelen. We
willen jullie graag uitnodigen voor onze markt op 19 april tussen 14.00uur en 15.00uur. Het
zal te doen zijn op het groene schoolplein.
Om dit te kunnen realiseren, moeten we natuurlijk eerst weten wat een markt is en wat we
daar allemaal voor nodig hebben. Dat gaan we de komende weken doen!
Mochten jullie nog meer willen weten over het goede doel? Neem dan een kijkje op de
volgende site: Home - The Mobile Factory
Veel leesplezier!
Met vriendelijke groeten,
Het onderbouwteam
Ouderbijdrage schooljaar 2021/2022
De ouderbijdrage van dit schooljaar is verstuurd via ons facturatiesysteem WISCollect. Het
klopt dat u hier eenmalig een herinnering voor heeft ontvangen. Natuurlijk is de
ouderbijdrage een vrijwillige bijdrage en zal na deze herinnering de factuur komen te
vervallen. Wij willen u alvast hartelijk bedanken voor de bijdrage.
De LocHal
Op advies van een ouder zijn wij eens gaan kijken in de agenda van de LocHal. Hierin staat
super leuke activiteiten waar u en uw kind zich voor kunnen aanmelden! Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een bordspellenmiddag, waarin ze kinderen uitdagen met en tegen elkaar
leuke, uitdagende bordspellen te spelen. Ook zijn er leuke lezingen en workshops en kun je
een kijkje nemen in het DigiLab, FoodLab, FutureLab of GameLab.
https://lochal.nl/

