
         

      
HOI nr. 6 
De zesde HOI van dit schooljaar!  
    
 
 
Agenda       

Datum        Activiteit        

  

 5 december   Sinterklaas  

 6 december   Onderwijsmiddag-alle leerlingen om 12.00u vrij 

 9 december   Paarse vrijdag 

  

  

  
  

Sinterklaasspel  
Leerlingen uit groep 4 hebben met een Sinterklaasspel gewerkt aan het splitsen. De 
antwoorden stonden op een bingoblad. Het was een groot succes, de betrokkenheid van de 
leerlingen was enorm! 
 

         
 
 
TalentLab in Sinterklaastijd  
De Sint heeft ook het TalentLab van groep 1 t/m groep 4 bereikt! Vorige week donderdag 
konden leerlingen uit groep 1-2 pepernoten verdienen door te tellen in het Spaans. De 
leerlingen van groep 3-4 konden zelfs rekenen met Spaanse sommen! Na deze Spaanse 
cijfers is er een lekkere uitdagende opdracht gedaan: bouw een toren van pepernoten.  
Het record van TalentLab staat op 5 pepernoten. Hoeveel pepernoten kunnen jullie op 
elkaar stapelen?  
Is het je gelukt om 6 of meer pepernoten op elkaar te stapelen? Probeer een foto te maken 
en mail deze naar: danielle.goos@xpectprimair.nl .  
 
 

mailto:danielle.goos@xpectprimair.nl


Op de foto’s zie je het bouwen met pepernoten en de zelfgemaakte (knikker)baan speciaal 
voor pepernoten. Wat kunnen de hulppieten uit groep 1-2 al goed samenwerken tijdens het 
bouwen van deze originele kettingbaanreactie. Het leukste aan deze activiteit was om 
onderaan de baan te gaan liggen en de pepernoten die door de buis vielen op te vangen met 
je mond. Wat een pret met wc-rollen en pepernoten! 
 

           
 
 
Sinterklaasviering 
 

 

 
 

Oh jee oh jee wat een pech, 
Sinterklaas blijft dit jaar bij ons weg. 
Natuurlijk zal hij ons niet vergeten, 

en moeten jullie het volgende weten: 
Hij heeft een verrassing geregeld voor de groepen 1 t/m 4, 

kijken naar een voorstelling met veel plezier. 
Ook komt er voor hen een cadeau voor in de klas, 

hopelijk zijn ze daarmee in hun sas. 
In groep 5 t/m 8 

ja ja zoals al verwacht, 
surprises en gedichten maken voor elkaar, 
dat is voor deze groepen zoals ieder jaar! 

 

 



Trots 
In groep 1-2 zijn we heel trots: “Trots op onze pietjes die samen een pietenhuis hebben 
gebouwd!” 
 

 
 
 
 
 
Paarse vrijdag 
 

 
 

Door heel het land wordt op 9 december Paarse vrijdag gevierd: de dag waarop scholen 
laten zien dat iedereen zichtzelf mag zijn en dat niemand gepest en/of uitgesloten mag 
worden.   
Ook op onze school gaan we aandacht besteden aan Paarse vrijdag. Dit doen we door het 
bekijken van een filmpje dat door de leerlingenraad is gemaakt en door hierover met elkaar 
in gesprek te gaan. Iedereen mag deze dag in het paars gekleed naar school komen.  
 



Voorstelling Concertzaal  
 

 
 
 
Dinsdag zijn de leerlingen van groep 7 en 8 naar de Concertzaal in Tilburg geweest. Samen 
met andere scholen hebben de kinderen genoten van een interactieve voorstelling van het 
Philharmonisch Orkest Zuid Nederland. Veel humor, muziek en beweging! 
Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen:  
 
Ouderportaal ParnasSys 
We gaan stoppen met het ouderportaal van ParnasSys. We werken inmiddels met de 
schoolapp en daar hebben we goede ervaringen mee.  
De resultaten van de niet-methodetoetsen zullen met u gedeeld worden via het winter- en 
zomerverslag. Deze resultaten zullen ook met u besproken worden tijdens de 
oudergesprekken.  
Mocht u vragen hebben over de toets resultaten van uw kind, kunt u hiervoor altijd terecht 
bij de thuisgroep leerkracht.  
 
Winterverslag & oudergesprekken 
Op woensdag 11 januari 2023 krijgen de leerlingen het winterverslag mee naar huis. Van 12 
januari tot en met 20 januari vinden de oudergesprekken plaats. Bij dit gesprek zal uw kind 
ook aanwezig zijn.  
Vanaf 5 december aanstaande kunt u middels de schoolapp intekenen voor dit gesprek.  
 
 
 
 
 



Verlofaanvraag 
Een verlofaanvraag is bestemd voor bijvoorbeeld een verlofdag voor Gouden bruiloft, extra 
vakantie, uitvaart of ander bijzonder verlof. Alle verlofaanvragen worden verwerkt in onze 
administratie. Het is voor ons dan ook heel fijn als we voor elk verlof een aanvraag 
ontvangen. U kunt deze aanvraag heel makkelijk indienen middels de schoolapp. Wij willen 
alle ouders vragen om verlofaanvragen op tijd aan ons door te geven zodat ook de 
leerkracht van uw zoon/dochter op de hoogte is van het verlof. Ook als het verlof al geweest 
is, ontvangen wij graag nog een aanvraag zodat dit in onze schooladministratie verwerkt kan 
worden.  
Is er kort verlof nodig zoals bijvoorbeeld voor een bezoek aan tandarts, huisarts of 
orthodontist, kunt u dit ook melden via de schoolapp. Maar dan onder het kopje verzuim. U 
ziet dan “ziekmelden groep”, druk hierop en scrol dan naar beneden naar het kopje “maak 
een keuze”. Hier kunt u aangeven waarom uw kind afwezig is. Gelieve hier dus geen 
verlofaanvraag voor in te dienen.  
 
 
Even voorstellen  

 

Mijn naam is Wendy van de Weijer en sinds 1 november jl. ben ik werkzaam op school als 
administratief medewerkster.  
Ik woon in de buurt van school en mijn 3 zoons hebben alle drie ook op de Helen Parkhurst 
gezeten. Een vertrouwde omgeving dus voor mij! 
Ik ben werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdag dus mocht u vragen hebben of het fijn 
vinden om kennis te maken, kunt u altijd even bij mij binnenlopen op school.  


