
         

      
HOI nr. 1 

De eerste HOI van dit schooljaar! Het is meteen een enorm lange 
HOI, met veel informatie.  
De volgende HOI verschijnt weer op woensdag 21 september 2022 
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

Vrijdag 9 september  Nieuwjaarsborrel  

Dinsdag 13 september GMR 

Donderdag 15 september Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 

Maandag 26 september Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 
  

Nieuwjaarsborrel 
Op vrijdag 9 september willen we samen met 
jullie van 16:00uur tot 18:30uur proosten op 
het nieuwe schooljaar. 
 
Samen met uw zoon/ dochter kunt u een kijkje 
nemen in de nieuwe groep, een praatje maken 
met de leerkracht en andere ouders uit de 
klas. 
 
Wij hopen u allen dan te zien! 
 
Schoolfruit  
We zullen 20 weken gratis schoolfruit ontvangen voor drie dagen!  
De kinderen krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit. Op deze dagen hoeft 
u geen fruit mee te geven aan uw kind(eren). We weten op donderdag welke soorten fruit 
we de week erna ontvangen.  
 
Wat kunt u nog meer doen? Het schoolfruitprogramma heeft een ouderpagina en een 
nieuwsbrief waar u tips en tricks krijgt om gezonde tussendoortjes te stimuleren! Hieronder 
vind u alle informatie.  
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm  
 
 
Stamkaarten 
Om ervoor te zorgen dat onze administratie van de leerling gegevens actueel blijft, krijgt u 
aankomende week de stamkaart en de eerder door u ingevulde privacyverklaring mee. Zou u 
zo vriendelijk willen zijn deze gegevens te controleren en indien nodig aan te passen? De 
formulieren mag u weer inleveren bij de leerkracht(en) van uw kind(eren), graag uiterlijk 16 
september 2022. Alvast bedankt! 
 
 
 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Over-EU-Schoolfruit/Voor-ouders.htm


Even voorstellen… 
Een nieuw schooljaar brengt ook nieuwe gezichten met zich mee. Hieronder stellen onze 
nieuwe collega’s zichzelf kort voor! 
 

Suman Jialal – Onderwijsassistent groep 5-6 
 
Beste ouders,  
 
Bij deze stel ik me even voor aan jullie. Mijn naam is Suman Jialal. Ik 
ben 22 jaar oud en woon in Tilburg. Momenteel ben ik 
afgestudeerd als onderwijsassistent.  
Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik op Helen Parkhurst te vinden 
als onderwijsassistent van groep 5-6.  Ik kijk ernaar uit om jullie te 
mogen ontmoeten en om op de Helen Parkhurst te mogen werken.  
In het nieuwe schooljaar ben ik op maandag t/m vrijdag te vinden 
in groep 5-6. Tot ziens in het nieuwe schooljaar!  

 
Wivineke Oprins – Gymdocent 
 
Hoi allemaal, 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Wivineke Oprins-
Michielsen en ik ben 30 jaar oud. Samen met mijn man Maarten en 
dochter Mila (1 jaar) woon ik in Gilze. 
Vanaf dit schooljaar mag ik deel uit maken van het Beweegteam 
Onderwijs en zal ik o.a. de gymlessen gaan geven op Daltonschool Helen 
Parkhurst. Ik heb ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijk er 
erg naar uit om de school en leerlingen te leren kennen. Tot snel! 
 
 
 
 

Marit van Gool – LIO 
 
Beste ouders/verzorgers, 
  
Voor een aantal van jullie ben ik al een bekend gezicht; mijn naam 
is Marit van Gool en ik ben de nieuwe LIO student van de Helen 
Parkhurst. Ik ben 23 jaar en woon sinds kort in het centrum van 
Tilburg. De afgelopen twee jaar heb ik ook al als stagiaire 
rondgelopen in verschillende bouwen. Ik ga dit jaar afstuderen in 
groep 7/8 van Patrice en Dirk! We zien elkaar vast nog wel eens in 
en rond de school komend jaar! Tot dan! 
 

 
 



Birgitta Kanters – Leerkracht 
 
Ik ben Birgitta en werk sinds november 2019 voor Flexpect, de 
invalpool van Xpect Primair. Hiervoor werkte ik op verschillende 
scholen in de gemeentes Waalwijk en Loon op Zand. 
Dit schooljaar vervang ik juf Patrice in groep 7/8. Ik werk op 
maandag, dinsdag en de eerste 5 weken ook op vrijdag. Tot aan de 
herfstvakantie kun je mij op deze dagen tegenkomen op school. De 
andere dagen vervang ik een leerkracht op een andere school in 
Tilburg.  
 
Ik woon al 30 jaar in Waalwijk, heb 2 volwassen kinderen die met hun partner bij mij in de 
buurt wonen en ben sinds een half jaar de trotse oma van een kleinzoon. Ook heb ik een 
lieve knuffelkat. Ik hou van lezen, wandelen, roeien en maak af en toe m’n eigen kleding. 
 
 

Carry van Rijswijk – Leerkracht 
 
Mijn naam is Carry van Rijswijk, ik ben 55 jaar, getrouwd met Rob 
en heb 3 (volwassen) dochters. Fieke, bijna 27 jaar, Imke 24 jaar en 
Meike bijna 19 jaar.  
Ik werk inmiddels al 35 jaar in het basisonderwijs en met veel 
plezier ook al die jaren in groep 1-2.  
Ik vind het dan ook erg leuk om de komende periode op dinsdag in 
groep 1-2 in thuisgroep Pien met jullie kinderen te gaan werken, 
wat een heerlijke groep! Tot ziens op dinsdag!  

 
 

Daniëlla Meeuwis – Administratief medewerkster 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Mijn naam is Daniëlla Meeuwis, 32 jaar. Ik woon in Oosterhout, 
samen met mijn man, twee kindjes en twee hondjes. Dit schooljaar 
ben ik gestart als administratief medewerkster op Daltonschool 
Helen Parkhurst. Ik ben werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.  
Mocht u vragen hebben of wilt u kennis met me maken, loop 
gerust even binnen. 
 
 
 
 
 
 



Social media  
 
Wij hebben een Instagram pagina, u kunt ons vinden op 
www.instagram.com/daltonschool.helenparkhurst  
 
 
  
 

 

Afspraken Gymles 
- Leerlingen dragen tijdens de gymles sportkleding en gymschoenen voor binnen. In de 
zomer is het verstandig om sokken in de gymtas te doen, omdat veel leerlingen dan 
sandalen of slippers dragen. 
- Tijdens de gymles zijn sieraden zoveel als mogelijk af. Mocht een sieraad niet af kunnen, 
bijvoorbeeld een vaste armband of oorbellen die net geschoten zijn, kunnen deze bedekt 
worden met een zweetbandje of afgeplakt worden met pleisters, welke van thuis worden 
meegenomen. 
- Lange haren zitten vast in bijvoorbeeld een staart, vlecht of knot. 

Gymrooster: 
 

Maandag • 1-2 Madelief / Vera 

• 1-2 Lydia 

• 1-2 Pien / Carry 

• 5-6 Judith 

• 5-6 Yasmin 

Donderdag • 7-8 Patrice / Dirk 

• 7-8 Janneke / Dirk 

Dinsdag • 5-6 WaiYee / Shirley 

• 7-8 Marlene 

Vrijdag • 3-4 Yolanda / Charlotte 

• 3-4 Anoeksa  / Joyce 

• 3-4 Suzan / Shirley 

 
 
Ouderverbondenheid en startgesprekken 
Wist u dat: 
- We na 2 schooljaren met belemmeringen van Corona, we heel blij zijn dat we u als ouders 
weer kunnen ontmoeten. 
- We het heel tof vinden om die verbondenheid samen met u aan te kunnen gaan zodat we 
samen de beste dingen kunnen doen voor uw zoon of dochter. 
- We hier samen met u op willen proosten bij de nieuwjaarsborrel op 9 september van 16.00 
uur tot 18.30 uur. 
- We heel veel helpende handen kunnen gebruiken in de school: TSO, luizenpluizen, fruit 
snijden, feest- activiteiten begeleiden, etc. Vind je het leuk om dit samen mee op te pakken 
laat dit vrijdag weten aan Heidi of Dirk. 
- Er van 19 september tot en met 7 oktober startgesprekken zijn. 
- We het heel fijn vinden als de kinderen zelf ook aanwezig zijn bij het gesprek. 
- Inschrijven voor deze gesprekken kan van 9 t/m 16 september. Hiervoor ontvangt u een e-
mail met inloggegevens op vrijdag 9 september. 

http://www.instagram.com/daltonschool.helenparkhurst


- Deze startgesprekken het doel hebben om elkaar: ouders, leerkracht en kind te leren 
kennen zodat we van elkaar weten wie we zijn, wat we belangrijk vinden en waar we elkaar 
in kunnen helpen/ vinden. 
- Wij op school gaan werken met contact op maat. Dat wil zeggen dat u samen met de 
leerkracht afspreekt wanneer en op welke manier er weer contact zal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gouden Week 
Wat zijn we blij dat we na zes weken vakantie de kinderen eindelijk weer zien! Deze eerste 
week staat helemaal in het teken van elkaar leren kennen. In alle groepen zijn we samen aan 
de slag met leuke spellen, kletsen, uiteraard alle vakantieverhalen en her en der al wat 
werkjes. Kijk lekker mee!  

Groepen 7/8   

 

Groepen 5/6  

 



Groepen 3/4  

 

Groepen 1/2  

 

 
 
 
 
 



Inloop  
Vanaf deze week zijn we gestart met de rustige inloop voor de leerlingen. Tien minuten lang 
kunnen onze leerlingen zelfstandig naar binnen komen en kunnen de leerkrachten in alle 
rust iedere leerling persoonlijk begroeten. Complimenten voor alle ouders, want dit gaat al 
erg goed! We merken nu al dat dit rust in de school brengt. Na 14:30 uur zijn alle ouders 
natuurlijk van harte welkom in onze school.   

Groep 7/8: hoofdingang 

Groep 5/6: zij-ingang bij de stepstalling 

Groep 3/4: ingang kleine schoolplein 

Groep 1/2: ingang groene schoolplein 

 

Basisschoolapp 

Zoals u wellicht al gemerkt heeft gaat onze communicatie voortaan via de basisschoolapp. 
Behalve dat wij informatie met u delen, kunt u via de app ook afspraken inplannen of een 
ziekmelding doen. Als u niet precies weet hoe de app werkt, u kunt bepaalde informatie niet 
zien of vinden of u krijgt de app niet geïnstalleerd, dan mag u na 14:30 uur altijd even 
binnenlopen en vragen naar WaiYee of Daniella. Zij helpen u graag. 

 

 

Luizenpluizen 

Oproep luizenouders,  

Zo aan het einde van deze eerste week zijn alle groepen binnen de school weer 

gecontroleerd op luizen. Nu zou het heel erg fijn zijn als er meer ouders bereid zijn om mee 

te controleren. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Janneke.vandertogt@xpectprimair.nl  

Alle hulp is meer dan welkom!! 

 

mailto:Janneke.vandertogt@xpectprimair.nl

