!

Agenda
December 2017
12 december

Stakingsdag PO in Actie!

20 december

Kerst knutselochtend

20 december

12.00 uur Actie 3FM Serious Request (groep 8)

21 december

Leerlingen s’ middags vrij
Kerstdiner 17.30 uur - 18.45 uur

22 december

Babbel komt uit

22 december

12.00 uur start kerstvakantie

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Beste ouder(s)/ verzorgers(s),
Dit is alweer de een na laatste Babbel van dit jaar. Het klinkt misschien wat cliché, maar de tijd gaat echt
snel. Wij kijken terug op een mooi Sinterklaasfeest. De pietenochtend en 5 december zijn twee mooie
dagen geweest voor de leerlingen. Wij willen alle ouders die hebben geholpen, bedanken voor de
betrokkenheid en inzet. Het begeleiden van bijvoorbeeld de activiteiten op de pietenochtend is zonder uw
inzet niet mogelijk. Vandaag is de school ook dankzij de extra handen van ouders omgezet van
sinterklaas- naar kerstsferen. Aankomende dinsdag wordt er gestaakt. Wij vinden het vervelend dat
ouders nu met onverwachte vrije dagen worden geconfronteerd. Deze periode zijn er al vrij veel vrije
dagen (studiedagen, Sinterklaas en Kerst). De stakingsdagen waren bij de jaarplanning natuurlijk niet
ingecalculeerd. Het aantal studiedagen is ook dit jaar in de eerste periode groter in aantal. Dit i.v.m.
meerdere nieuwe leerkrachten en de vele ontwikkelingen die ingezet zijn. Komend schooljaar zullen wij
kijken hoe wij meer rekening kunnen houden met de geluiden die wij nu van ouders krijgen.
Wij hopen op een mooie gezellige voortzetting van de decembermaand.
Namens het team,
Danny & Martin

Nieuwe leerlingen
1/2a: Esmee Lennips
1/2c: Nora Kappers
We wensen Esmee en Nora een leuke en leerzame tijd toe op de Parkschool!
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Gevonden voorwerpen
De gevonden kledingstukken, schoeisel etc. zijn te vinden in de hal van
de gymzaal. In het hokje achter de linkerdeur staan twee kratten,
waarin de vergeten kledingstukken worden neergelegd.
Gevonden sleutels, horloges en sieraden liggen in de
personeelskamer.

Schilderen hal
In de kerstvakantie zal de hal geschilderd worden. Rond de voorjaarsvakantie verwachten we ook nieuw
meubilair voor de hal, waardoor het er fris en vrolijk zal uitzien.

Tekort aan invalkrachten
Helaas is het zo dat ook wij als Parkschool te maken krijgen met een gebrek aan invalleerkrachten.
Vorige week in groep 6 en ook deze week in groep 1/2c bleek er geen invaller beschikbaar. In groep 6 is
het intern opgelost door op de ochtend juf Nan in te zetten en de middag juf Suzanne en meester Jeroen
(derdejaars stagiaire). De kinderen uit groep 1/2c zijn deze week 1 dag verdeeld over de andere groepen
1-2. Gelukkig was er donderdag en vrijdag wel een invaller beschikbaar.

Studiedag 29 november
Op 29 november hebben wij een studiedag gehad. In de school werken wij met verschillende
werkgroepen. Deze groepen hebben de plannen gepresenteerd voor de komende periode.
Werkgroep wereldoriëntatie:
Opzetten van pilots om in de groepen thematisch te gaan werken.
Werkgroep passend onderwijs:
Vergroten van de kennis in het team over hoogbegaafdheid en hoog sensitiviteit.
Werkgroep betrokkenheid:
Betrokkenheid van ouders vergroten, o.a. door ouders te betrekken in talentworkshops.
Werkgroep huiswerk en rapport:
Het geven van huiswerk meer op niveau van het kind.
Rapportage van de creatieve vakken op een andere manier.
Rapportage van rekenen aanpassen, mede door het gebruik van Snappet.
Werkgroep Engels:
Engels is meer zichtbaar in de school. De werkgroep observeert een les in het Engels in de groepen.
Werkgroep ICT:
Ten dienste staan van andere werkgroepen: wereldoriëntatie, taal en rekenen
Het team verrijken met nieuwe inzichten, programma’s:
Werkgroep rekenen:
Instructie binnen Snappet verder verbeteren
Werkgroep taal:
Borgen nieuwe werkwijze spelling, methode Estafette, Kurzweil
Verder werken aan leesplezier o.a. door bibliotheekboeken updaten
Juf Suzanne heeft het team meegenomen in het onderwerp gedrag, waar twee vragen centraal stonden.
Welk gedrag neem je als leerkracht waar? Dit bij een kind, de groep en op school.
Hoe maak je dit gedrag bespreekbaar in het team?
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Juf Anette heeft als didactisch coach filmpjes laten zien van leerkrachten. Hierin stond het positief
feedback geven aan kinderen centraal. Het was heel mooi te zien wat dit met een kind doet.
Juf Anette is daarnaast bezig met een werkgroep om de administratie meer te stroomlijnen en te
vereenvoudigen. Hier heeft ze de eerste opbrengsten van laten zien.
Op de studiemiddag heeft Marianne Voetee van ‘hooggevoelig heel gewoon’ ons meegenomen in het
onderwerp hoog sensitiviteit. Deze middag stonden vooral de kenmerken van hooggevoelige kinderen
centraal.

Pietenochtend
Vrijdag 1 december was de pietenochtend. Kinderen van groep 8 hebben de andere kinderen begeleid.
Dat deden ze ontzettend leuk. Er waren veel verschillende activiteiten te doen. Zo werden er
speculaaspoppen versierd, gezelschapsspelletjes gedaan, liedjes gezongen, bingo gespeeld, raps
gemaakt, gedanst en keken we film. Ondertussen kreeg iedereen ook nog wat lekkers. Dankzij veel
hulpouders was het een zeer geslaagde ochtend. Hulpouders ontzettend bedankt voor jullie hulp!

Björn Schutte uit groep 8b won de wedstrijd ‘speculaaspop versieren’.
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Sinterklaasviering 5 december
Afgelopen week heeft de Goedheiligman onze school weer bezocht. De Sint arriveerde per fietstaxi en
had maar liefst 5 pieten meegenomen. Hij werd op het plein ontvangen door alle kinderen van de school
en heel veel ouders.
De kinderen van de onderbouw hadden op het podium een mooi programma gemaakt. Er werden dansjes
uitgevoerd, liedjes gezongen en kunsten vertoond. Alle kinderen kregen een mooi cadeautje van
Sinterklaas. Het was een heel gezellig feest. Ook ouders van de OR waren druk deze ochtend. Hartelijk
dank voor jullie hulp!

Babbel – 8 december 2017
Pagina 4

Kerst
Zo langzamerhand komt de school in kerstsfeer…..
Een paar belangrijke data:
Woensdag 20 december is de kerstknutselochtend voor alle kinderen. De kinderen maken dan o.a. een
kerstbakje. Het is de bedoeling dat de kinderen de spulletjes hiervoor zelf meenemen. Meer informatie
hierover en een mogelijke oproep om te komen helpen, ontvangt u via Klasbord.
Donderdag 21 december is de kerstviering van 17.30-18.45 uur. Naast het kerstdiner zal er kerstmuziek/zang zijn en brengt de Kerstman een bezoek aan alle groepen. Ook aan de ouders wordt gedacht!
Op een sfeervolle overdekte plek op het plein staat wat lekkers voor u klaar.
Vanaf maandag 11 december hangt een intekenlijst voor het kerstdiner bij de klaslokalen. U kunt hierop
aangeven wát u gaat inbrengen voor het kerstdiner in de groep van uw kind(eren).
Zoals u weet, is extra hulp altijd welkom. De groepsleerkracht kan hiervoor een oproep plaatsen via
Klasbord.
Het belooft weer een gezellige sfeervolle tijd te worden voor de kinderen……

Eindelijk beschuit met blauwe muisjes!
Na lang wachten heeft juf Annelies op 28 oktober een zoon gekregen. Zijn naam is
Noah. Sam is grote trotse broer geworden en vindt zijn broertje erg lief, maar nog
wel heel klein.
De kinderen van groep 6 en 7 hebben hele leuke en lieve kaartjes gemaakt voor
hun juf en voor Noah. Hier waren ze dan ook erg blij mee.
Annelies gaat op 16 januari starten met het lesgeven.
Zij zal op maandag aan groep 8b lesgeven en op woensdag groep 7.

Groep 1/2a wacht op het voorjaar
We hebben nog net vóór de sneeuw bolletjes in de grond gestopt. In een
gaatje dat twee keer zo diep is als het bolletje. Sommige kleuters gingen dit
netjes opmeten met een klein stokje.
Zand er over, even aanstampen en…… hopen dat we in het voorjaar de
groene puntjes én de bloemen kunnen zien!
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Actie 3FM Serious Request
Zoals ieder jaar sluiten de Dj’s van 3FM zich op in het glazen huis, om zo geld in te zamelen voor een
goed doel. Dit jaar doen ze dat voor het Rode Kruis. Een paar meiden uit groep 8b kwam op het idee om
namens de Parkschool hieraan mee te doen.
Groep 8 zal woensdag 20 december om 12.00 uur
cupcakes, cake en taart verkopen voor € 1,00 per stuk.
De gehele opbrengst hiervan wordt namens de
Parkschool gedoneerd aan 3FM Serious Request.
Doet u mee?
3FM Serious Request 2017 haalt geld op om ouders en
kinderen te herenigen. Wereldwijd zijn meer dan 4 miljoen
familieleden elkaar kwijt door een ramp of conflict. Met de
opbrengst van de actie sporen Rode Kruis-hulpverleners
vermiste kinderen op, herstellen ze het contact en brengen
ze hen weer thuis.

Leerlingenraad 2017-2018
Een tijdje geleden heeft een aantal kinderen hun presentatie voorgedragen aan de groep.
N.a.v. deze presentaties mocht de eigen groep een (goed onderbouwde ) stem geven. Degene met de
meeste stemmen is gekozen om zijn/haar groep te vertegenwoordigen in de leerlingenraad.
Mag ik u voor stellen aan de nieuwe leerlingenraad van de Parkschool:
Groep 4/5
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b

Lisa Verkleij
Joost van Rossum
Jenske van ter Mey
Angel Roossien
Anna Verkleij
Jesk van der Veer
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Naschoolse activiteiten
Pietengym
Vorige week donderdag was het tijd voor pietengym bij de kaboutersport en Beweeg je Suf! lessen.
Bij de kabouters kwamen zelfs échte pieten langs!

Ook in de lessen bewegingsonderwijs zijn we druk bezig geweest met de pietenbootcamp. Naast een
aantal oefeningen waarmee je bijvoorbeeld oefent om op het dak te klimmen waren er ook een veel
activiteiten om de conditie, kracht en lenigheid te oefenen.

Peutergym – 2 tot 4 jaar
Door middel van speelse oefeningen ontwikkelen peuters bij peutergym hun motoriek, leren ze
samenspelen en ervaren ze van jongs af aan plezier in bewegen. De interactie tussen ouder en kind is
belangrijk in deze les. Daarom gymt de ouder mee. Door samen te gymmen, plezier te maken en een kind
te helpen met de te nemen hindernissen wordt de vertrouwensband tussen ouder en kind vergroot.
Ook op de Parkschool is het mogelijk deel te nemen aan de peutergym!
Na de kerstvakantie starten we weer met een nieuw blok. Dat betekent dat er
weer de mogelijkheid is om uw peuter in te schrijven.
Op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 9.45 uur. Kosten zijn € 7,50 per
blok. Opgeven kan vanaf 22 december 2017 via de
website www.sportservicezwolle.nl
Vragen over peutergym? Stuur een mail naar juf Sanne, s.weijschede@sportservicezwolle.nl
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