
         

      
HOI nr. 3 
De derde HOI van dit schooljaar! De volgende HOI verschijnt op 
woensdag 19 oktober 2022. 
    
Agenda       

Datum        Activiteit        

5 oktober Dag van de leraar 

5 t/m 16 oktober Kinderboekenweek 

Week 41 en 42 Afname toetsen Boom LVS 

Vrijdag 21 oktober Onderwijsmiddag – alle leerlingen 12.00 uur uit 

  

  
  

Dag van de leraar  
Vandaag is het de dag van de leraar. Een dag om onze leerkrachten in het zonnetje te zetten 
omdat zij dagelijks het verschil maken voor de kinderen. Xpect Primair heeft hiervoor een 
feestelijke dag georganiseerd. Het Xpect Event is bedoeld als een cadeautje voor onze 
leerkrachten omdat zij dit verdienen. 
 
Kinderboekenweek 

Morgen 6 oktober starten wij met de Kinderboekenweek. Vergeten jullie niet om in het 
groen naar school te komen. Er zijn namelijk toffe prijzen te winnen, voor de leerlingen die 
het mooist en groenst verkleed zijn. De twee winnaars zullen op maandag 10 oktober 
bekend worden gemaakt op onze Instagram pagina. 
www.instagram.nl/daltonschool.helenparkhurst  

Tijdens de Kinderboekenweek zal het lezen centraal staan. Zo mogen de leerlingen van de 
bovenbouw komen voorlezen in de onderbouw, zal het lees alarm dagelijks afgaan en krijgt 
iedere groep een boek van de kinderboeken week met bijpassende opdrachten. 

 
Een nieuw leerlingvolgsysteem 
Vanaf dit schooljaar gaan we werken met een ander leerlingvolgsysteem. We hebben 
gekozen voor Boom LVS. We hebben voor Boom LVS gekozen omdat:   

- Boom LVS een goedgekeurd en genormeerd leerlingvolgsysteem is voor taal en 
rekenen.   

- We met deze toetsen het toetsmoment zelf kunnen kiezen.   
- Deze toetsen minder talig zijn. We toetsen zo echt de rekenvaardigheid van onze 

leerlingen.   
- We de toetsdruk (hoeveelheid en tijd) voor onze leerlingen willen verkleinen.   
- We de toetsen willen gebruiken om ons onderwijs te versterken. Door goede 

diagnostische analyses vanuit Boom LVS krijgen we echt zicht op de ontwikkeling van 
iedere leerling en kunnen we hierop aansluiten met ons onderwijs. 

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


In week 41 en 42 gaan we hiermee toetsen om de beginsituatie van de kinderen goed in 
beeld te brengen en ons onderwijs nog beter te gaan plannen. Welke doelen hebben 
leerlingen al behaald en wat hebben de kinderen in de komende periode nodig. Welke 
concrete plannen zetten we uit?  Als u hier meer over wilt weten, loop dan gerust binnen bij 
Saskia of Heidi. 
 
 
Een nieuw gezicht 
Op 1 oktober start Wendy van de Weijer bij ons op school als administratief medewerkster. 
In oktober is Wendy er op vrijdag en vanaf 1 november is Wendy er op dinsdag, donderdag 
en vrijdag. 
 
 
 
Klei speelplaats 
 

 



 
 
Helpende handjes 

Wat fijn dat we elkaar dit schooljaar weer echt hebben kunnen ontmoeten. Na een gezellige 
nieuwjaarsborrel en de waardevolle startgesprekken kan het schooljaar beginnen. Zoals u 
wellicht gemerkt heeft willen we er heel graag, samen met u, een prachtig jaar van maken 
voor de leerlingen. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, middels onderstaand formulier 
willen we graag inventariseren wanneer u in gelegenheid bent een steentje bij te dragen aan 
onze school.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-
5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u 

Alvast bedankt, 

Anoeska, Charlotte, Daniëlle, Diane, Dirk, Heidi, Janneke, Joyce, Judith, Loek, Lydia, Maddy, 
Madelief, Marit, Marlene, Patrice, Pien, Saskia, Shirley, Suman, Suzan, Vera, WaiYee, Wendy, 
Wivineke, Yasmin en Yolanda 

Workshopavond 16 november                                                                                                            
Op woensdag 16 november vindt de eerste thema-avond plaats. Deze avond staat in het 
teken van de verschillende ontwikkelgroepen waar wij ons als school op focussen. Om jullie 
kennis te laten maken met de verschillende ontwikkelgroepen zijn er tijdens de thema-
avond verschillende workshops te volgen. De avond bestaat uit twee rondes van 45 minuten, 
u kunt op de avond zelf kiezen welke workshops u bij wilt wonen.   

Workshops:                                                                                                                                                
Dalton                                                                                                                                                         
Rekenen                                                                                                                                                  
Taal ((voor)lezen)                                                                                                                                
Talentlab                                                                                                                                                          
IPC                                                                                                                                                              
Sociaal emotioneel (Kanjer)                                                                                                                  
Spelend leren 

Inloop: 19:20u.                                                                                                                                       
Start ronde 1: 19:30u.                                                                                                                                    
Start ronde 2: 20:20u.                                                                                                                          
Eindtijd: 21:00u.   

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_8bxBJbFWkGe-5ML36JmMmdGYl9gGuFFo8J7QDE5kcZUNU01MVdMNk1KS05RWFQyR1g2QUFMQ1dGSy4u


 
Trakteren op school 
Kinderen krijgen in een schooljaar al snel 30 traktaties. Trakteren mag ook, want jarig zijn is 
feest! Maar het is wel goed om traktaties voor op school klein te houden. Of geef een klein 
cadeautje in plaats van iets eetbaars. 
 
Traktatietips: 
Groente en fruit in een leuk jasje. 
Kleine porties, zoals een rozijnendoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, 
peperkoek, of een mini eierkoek. 
Een klein cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, een velletje stickers, kleurboekjes of 
bellenblaas. 
 
Verkeersveiligheid 
We hebben in de afgelopen weken gemerkt dat veel kinderen met de auto vlak voor de 
school worden afgezet of opgehaald. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties vooral voor 
kinderen die te voet of met de fiets naar school komen. De straat voor onze school is smal en 
het is druk. Wilt u voor de veiligheid van onze kinderen zo vriendelijk zijn de auto een stukje 
verderop in de straat of op het parkeerplein te parkeren alsjeblieft? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Naschools aanbod 
Superleuk! 
 

 
 
 
Als de link niet werkt kunt u ook via dit adres cultuurcoachreeshof@gmail.com aanmelden. 
 
 
 
 
 



Corona draaiboek 
De coronabesmettingen lopen weer op. Dit betekent dat we goed moeten letten op de 
basismaatregelen: 
 

 
 

Het kabinet wil bij een nieuwe coronagolf schoolsluitingen voorkomen. Bovendien zou er 
‘meer voorspelbaarheid, maatwerk en rust in de besluitvorming’ moeten komen. Er gelden 
voortaan vier scenario’s: donkergroen, groen, oranje en rood. Daarmee wordt de oplopende 
ernst van een coronagolf aangegeven en komen er meer maatregelen.  

 
 
 

 



We hebben dit sectorplan besproken in de MR. Het is goed om te weten dat wanneer er 
sprake is van fase rood, de helft van de leerlingen beurtelings naar school gaat. We kiezen er 
dan op Daltonschool Helen Parkhurst voor om de combinatiegroepen te splitsen en de 
leerlingen per jaargroep naar school te laten gaan. We kunnen op deze manier de kwaliteit 
van ons onderwijs zo goed mogelijk in stand houden. Hopelijk lukt het ons samen, om deze 
fase te voorkomen en er een gezond en fijn schooljaar van te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


