
         

      
HOI nr. 8 
HOI 8, de eerste nieuwsbrief in 2023! We hebben al veel ouders 
gezien op school maar ook via deze weg willen wij iedereen een 
mooi 2023 wensen! 

    
Agenda       

Datum        Activiteit        

  

 Januari  Innen Ouderbijdrage via WIS Collect 

 13 januari  Start inzameling Stichting Quiet 

 16 januari   Onderwijsmiddag-alle leerlingen om 12.00u vrij 

 16 januari  Start “vervoersinventarisatie” verkeer 

 31 januari   Laatste werkdag conciërge Loek Oppers 

  
  

Stichting Quiet 

Dit jaar gaat Carnavalsstichting Tilburg verkleedkleding inzamelen voor Stichting Quiet om 

alle kinderen verkleed naar Carnaval te kunnen laten gaan. Heeft u carnavalskleding en/of 

verkleedkleding over wat niet meer gedragen wordt, kunt u deze doneren aan Stichting 

Quiet door deze in de inzamelbox te doen. Deze inzamelbox is vanaf morgen te vinden bij de 

hoofdingang van onze school.  

Heeft u (ook) nog carnavalskleding voor volwassenen? Ook daar zijn ze heel blij mee en deze 

kunt u ook in de inzamelbox doen. Niets is zo leuk als papa, mama of verzorgende mee kan 

doen met het feesten!  

De box zal zeker tot eind januari bij ons in de school staan. Het is wel de bedoeling dat er 

alleen carnavalskleding/verkleedkleding in de box gedaan wordt! 

 

 
Onderwijsmiddag 
 
Tijdens de onderwijsmiddag van 16 januari a.s. zal het team zich bezig gaan houden met de 
kwaliteit van onze school. Wat is er al verbeterd en waar is dit nog nodig.  



Veilig naar school 
 

of   of   
 

In verband met de verkeerssituatie rond de school gaan we vanaf a.s. maandag aandacht 
besteden aan deze situatie door middel van een “vervoersinventarisatie”.  We gaan 
volgende week met de kinderen een week lang inventariseren hoe we naar school komen.  
 
Hoe kun je bijdragen aan een veiligere situatie rondom school? 
We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school komen.  
Dit zal de veiligheid vergroten en het is beter voor het milieu. En zeker niet te vergeten: je 
wordt er fitter van! 
TIP: kom je  wel met de auto naar school, parkeer dan zoveel mogelijk bij het park zodat de 
situatie rondom school minder druk is en hierdoor dus ook veiliger wordt! 
 
Afscheid conciërge Loek Oppers 

 

Naast conciërge op Helen Parkhurst is Loek ook als conciërge werkzaam op een andere 

basisschool. Loek heeft besloten op die andere school fulltime aan de slag te gaan. Zijn 

laatste werkdag zal 31 januari aanstaande zijn.  

 

Nieuwe conciërge 

 

Vanaf komende maandag start Karlijn Bergmans als nieuwe conciërge op onze school. Zij zal 

5 ochtenden per week aanwezig zijn op school. Binnenkort zal Karlijn zich voorstellen in een 

volgende HOI.  

 



Naschoolse lessen 

Eind januari starten er via Cultuurbende weer hele leuke naschoolse lessen! Voor groep 2 & 

3 is er dit keer op dinsdagmiddag dansles en voor groep 4,5, en 6 zijn er op 

donderdagmiddag circuslessen. De lessen zijn voor een periode van 4 weken en zijn geheel 

gratis. U kunt uw kind inschrijven via de mail: cultuurcoachreeshof@gmail.com.  

Let op, er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar! 

 

 

 

mailto:cultuurcoachreeshof@gmail.com


Mee op ruimtereis? 

 

Mee op ruimtereis, is dat niet cool! Op 22 januari start de Ruimtevaartschool in Bibliotheek 

LocHal voor kinderen tussen de 9 en 14 jaar oud. In 4 zondagen worden ze klaargestoomd 

om een astronaut te worden. Ze ondergaan een fittest, leren echt astronautenvoer eten en 

zelf een raket bouwen én afvuren. Ook ontdekken ze hoe te overleven op een andere 

planeet. Meer informatie kun je vinden op de website van Bibliotheek Midden-Brabant. 

 

Dramataal 

Onze school heeft ervoor gekozen om in al onze groepen 7/8 samen te gaan werken met 
Dramataal. Samen met Sanne Nagtzaam gaan we zorgen voor een (nog) veilig(er) klimaat in 
de klas. 
  
In de Dramataalleslessen worden de leerlingen uitgedaagd om hun kwetsbaarheid in te 
zetten om zichzelf meer te laten zien. Wie ben je eigenlijk? En waarom laat je jouw gedrag 
zien? Wat doet jouw gedrag met jezelf en met anderen? De lessen zorgen er ook voor dat de 
docent handvatten krijgt om de thematiek in de reguliere lessen voort te zetten.  
Veiligheid in de klas zorgt ervoor dat leerling en leerkracht meer uit zichzelf kunnen halen en 
zich makkelijker kunnen concentreren op dat wat op dat moment belangrijk is. Als kinderen 
zich veilig voelen in een klas wordt er minder gepest. Waarom zou je pesten als er geen 
reden is om jezelf te beschermen? Je kunt in een veilige klas jezelf zijn.   
 

Inmiddels hebben we de eerste groepsbijeenkomsten gehad. Wat was dit al waardevol! We 
kijken al uit naar de volgende bijeenkomsten!  

Op onderstaande data zijn de ouderavonden van Dramataal van 19:00 uur tot 20:30 uur. Het 
wordt erg op prijs gesteld als u hierbij aanwezig kunt zijn. Het is alleen bedoeld voor de 
ouders en verzorgers van de leerlingen uit onze groepen 7/8. Een persoonlijke uitnodiging 
volgt: 

- 17 januari -> Janneke/Dirk  
- 23 januari -> Marlene  
- 31 januari -> Patrice/Marit/Dirk 

 



 

Trotsfoto’s ontwikkelgroep IPC 

Graag delen we met jullie een aantal foto’s met opbrengsten van leren binnen IPC 

    

 

 

Samen Opgroeien Tilburg 

Bij Samen Opgroeien in Tilburg zijn er steunouders en gezinsvrijwilligers. Op basis van de 

wensen en hulpvraag koppelen zij een steunouder of gezinsvrijwilliger aan een gezin. Dit is 

géén hulpverlener, maar een vrijwilliger die één keer per week (of om de week) langskomt 

om te helpen. 

Wil jij misschien naast je werk ook iets betekenen voor kwetsbare kinderen en gezinnen in 

Tilburg? Door er te zijn of door te doen. Heb je een paar uurtjes over en een groot hart? 

Kinderen en gezinnen zijn op zoek naar jouw ondersteuning. Met een dagdeel per week of 

twee weken kun jij als steunouder, steungezin, steungrootouder of gezinsvrijwilliger al het 

verschil maken voor kwetsbare gezinnen. Door de hulp van een steunouder krijg het kind 

rust, regelmaat en structuur. De ouders krijgen ruimte om op adem te komen en de eigen 

draagkracht te vergroten.  

Graag meer informatie? Neem dan contact op met:  

Noortje Bijvelt | noortjebijvelt@samenopgroeientilburg.nl | 06 231 231 76  



 

Nieuwe avonturiers gezocht! 
 
Wil jij ook Dungeons & Dragons spelen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Doe dan 
mee aan onze introductie cursus in het GameLab. De voorgaande cursus was een groot 
succes, dus schrijf je snel in! Deze serie is geschikt voor beginnende helden van elke leeftijd. 
 
In 4 sessies leer je de basis van D&D, onder leiding van een ervaren Dungeonmaster van de 
Jonge Strateeg. Het is belangrijk dat je er alle sessies bij bent, geen part time helden! Zet je 
fantasie aan het werk, neem je vrienden mee en stap met ons in de wereld van Dungeons & 
Dragons. De cursus vindt plaats in het GameLab, een knusse plek gehuld in mysterieus blauw 
licht waar je met elkaar relaxt kennis maakt met DnD. 
 
De cursus vindt op 4 maandagavonden plaats op 23, 30 januari, 6 en 13 februari 2023 van 
19.00 tot 21.00 uur in Het GameLab in de Bibliotheek LocHal. 
 
Klik voor meer informatie op onderstaande link: 
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-cursus-introductie-dungeons-dragons-maandagavond-23-30-

jan-6-en-13-feb-474667963657 
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