!

Agenda
November/December
20 t/m 24 november

Oudercontactgesprekken (facultatief)

29 november

Studiedag. Alle leerlingen vrij!

1 december

Pietenochtend

5 december

Sinterklaasfeest. Alle leerlingen ’s middags vrij!

8 december

Babbel komt uit

12 december

Stakingsdag PO in Actie!

21 december

Leerlingen s’ middags vrij
Kerstdiner 17.30 uur - 18.45 uur

22 december

12.00 uur start kerstvakantie

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2a: Vayèn Sommer
Groep 1/2b: Julia Whitehead Porqueras en Roseline Volders
Groep 1/2c: Reva Hessink
Groep 3: Katlyn Hessink
We wensen Vayèn, Julia, Roseline, Reva en Katlyn een leuke en leerzame tijd toe op de Parkschool!
De schoolagenda
Vorige schooljaren had de school een papieren jaarkalender.
Hiermee zijn we gestopt met de komst van de nieuwe
website. De actuele agenda kunt u op deze website vinden.
www.parkschoolzwolle.nl

Stakingsdag PO in Actie!
Op dinsdag 12 december is er in het Primair Onderwijs weer een nieuwe actiedag. Het team van de
Parkschool heeft nog geen besluit genomen om mee te doen met deze actiedag. Ook het bestuur van
Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle heeft zich nog niet uitgelaten over deze actie.
Mocht het team aan de actie meedoen dan zal de school gesloten zijn. We zullen u zo spoedig mogelijk
inlichten wanneer er een besluit is genomen.
Babbel – 17 november 2017
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Sinterklaas
Versieren van de school
Zaterdag komt Sinterklaas weer in ons land. Op maandagochtend 20 november a.s. willen wij graag de
school mooi versieren. Wilt u daarbij helpen dan bent u van harte welkom! Vele handen maken licht werk
en het is ook nog heel erg gezellig! Wij verzamelen om 8.30 uur in de hal.
Pietenochtend
Vrijdag 1 december is er een Pietenochtend. We gaan deze ochtend met alle kinderen activiteiten
ondernemen rondom het thema Sinterklaas en zijn pieten.
Het is altijd een fantastisch leuke ochtend voor de kinderen.
Voor drinken en iets lekkers in de pauze wordt gezorgd. De kinderen van groep 5 tot en met 8 moeten wel
zelf zorgen voor hun lunch. We hebben tot nu toe ongeveer 14 hulpouders. Dat is helaas nog te weinig.
Daarom zijn wij op zoek naar nog meer hulpouders of hulp opa’s en oma’s! U kunt zich opgeven door het
sturen van een email naar: d.vanaalderen@ooz.nl
Sinterklaasfeest
Dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten onze school weer met een bezoekje verblijden.
Alle kinderen ontvangen de Sint op het plein. Het zou fantastisch zijn als we hem kunnen verwelkomen
met heel veel ouders. Opa’s en oma’s zijn ook van harte welkom! We verzamelen om 8.20 uur op het
plein.
Na de intocht nemen de kinderen afscheid van de ouders en gaan zij met de leerkracht naar hun eigen
groep. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een programma in de hal en Sinterklaas en zijn Pieten
brengen daarna een bezoekje aan elke groep. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De kinderen van
groep 5 t/m 8 zullen in hun eigen groep Sinterklaas vieren met o.a. surprises en spelletjes. Wilt u er aan
denken dat de kinderen ’s middags vrij zijn?
Het wordt zeker een prachtig Sinterklaasfeest, wij hebben er zin in!
Nieuwe naam voor de Babbel
Het afgelopen jaar is de inhoud van de Babbel veranderd. Een goed moment om ook de naam te
veranderen. Heeft u een goed idee voor een nieuwe naam, stuur dan een mail naar Martin:
m.sangers@ooz.nl.
Op klassenbezoek
Danny en Martin hebben de afgelopen weken alle groepen bezocht.
Zij hebben in de groepen gekeken naar de instructie van rekenen en
hebben mooie dingen gezien. Het werken met de getallenlijn, omtrek
en oppervlakte, tellen en verdelen van kastanjes, gelijknamig maken
van breuken, etc. Bij meester Dennis stond het meten centraal (zie
foto hiernaast).
Verstoppen onder de bladeren
De laatste dagen van de herfstvakantie heeft het hard gewaaid. In plaats van
sneeuwschuiven moesten we op maandagmorgen bladschuiven. De kinderen
vonden al het blad tijdens de pauzes fantastisch. De creativiteit was enorm.
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Verlichting en geluidinstallatie
Tijdens een van de bijeenkomsten met ouders van vorig schooljaar werd
aangegeven dat de achterzijde aan de school onveilig aanvoelde in het donker. In
de herfstvakantie zijn er twee extra lampen aangelegd aan de achterzijde van de
school om de weg naar de ingang van de BSO extra te verlichten.
De geluid- en lichtinstallatie in de hal heeft mede dankzij Rick Mensink, vader van
Julia groep 4/5 en Daniël groep 2/3, een update gehad. De bedieningspanelen zijn
vernieuwd en verplaatst en de microfoons zijn vernieuwd. De kosten heeft de
Ouderraad voor haar rekening genomen.
Kleutervoorstelling
Vandaag hebben alle kleuters uit groep 1/2 een voorstelling gegeven aan ouders. De voorstelling ging
over herfst en een jongen met enge dromen en monsters. De kinderen hebben heel goed hun best
gedaan en we hebben met z'n allen enorm genoten. We zijn trots op alle kinderen!!
Schminkouders, ook bedankt voor jullie hulp!

Swim2play
Groep 6 is gestart met de Swim2Play lessen. Met veel plezier fietsen zij vanaf 2 november elke
donderdag naar het zwembad bij Windesheim. De lessen worden verzorgd door studenten van de Calo
opleiding. Ze zijn niet alleen bezig met zwemvaardigheden maar doen ook erg leuke spellen!
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Bezoek Thorbecke vmbo-pro
Maandag 6 november zijn wij met de hele klas naar Thorbecke pro geweest. De dag ervoor moest je
tweetallen maken en koos je met je tweetal twee vakken uit die je de dag erna ging doen. Thorbecke had
een tabel naar de juf opgestuurd waar al die vakken in stonden. Iedereen had de mogelijkheid om te
kiezen. Bijvoorbeeld biologie en techniek of sport en bakken. We zijn er op de fiets heen gegaan, om
13:00 moesten we in de aula zijn. Toen we in de aula zaten kwamen er nog wat andere groepen binnen,
toen iedereen binnen was ging er een man vertellen over de Thorbecke. Daarna moest je naar de man of
vrouw lopen die een bordje vast had met een cijfer die wij ook van tevoren hadden gekregen. Als iedereen
(ook van andere scholen) bij hun groepje was ging je
naar het eerste vak wat je had gekozen, na drie
kwartier (zolang duurde de lessen) kreeg je een pakje
drinken. Na de eerste les kreeg je een rondleidingdoor
de school. Na de rondleiding ging je naar je volgende
les. Na de laatste les gingen we terug naar de tafel
waar we onze jassen en tassen op hadden gelegd,
toen iedereen er was fietsten we terug naar school en
toen was de dag voorbij.
Door: Cato Schipper groep 8b

Naschoolse activiteiten
Deelnemen schoolzwemkampioenschappen
Op woensdagmiddag 17 en/of 24 januari 2017 zijn de schoolzwemkampioenschappen voor kinderen uit
de groepen 3 t/m 8 van de basisschool.
Het lijkt mij leuk om hier met jullie, namens de Parkschool, aan mee te doen!
Lijkt jou dit ook leuk? Vul dan het formulier in vóór vrijdag 8 december 2017. Er
mogen namens de school maximaal 2 teams deelnemen. Een team kan zeker
deelnemen en een tweede team op volgorde van binnenkomst van aanmeldingen vanuit scholen.
Aanmelden kan door het formulier in te vullen: https://goo.gl/forms/zhA80kA1WMOJReiX2
Een aantal regels gelden voor het aanmelden:
- Per school maximaal 2 teams.
- Team bestaat uit 6 personen, waarvan 2 leerlingen uit de onderbouw (3/4), 2 leerlingen uit de
middenbouw (5/6) en 2 leerlingen uit de bovenbouw (7/8).
- Een leerling mag maar voor één team uitkomen.
- In elk team zitten minimaal 2 jongens.
- Deelnemende leerlingen moeten minimaal zwemdiploma A hebben.
- Maximaal 50% van de teamleden mag lid zijn van de zwemvereniging. Dit betreft de leden met een
startnummer, maar ook de recreatieve leden zonder startnummer.
Bij voldoende animo zullen er 1 of 2 teams gevormd kunnen worden. Bij teveel deelnemers per
leeftijdscategorie, zal er geloot worden wie wel of niet gaat deelnemen.
Hierbij wordt rekening gehouden met al eerdere deelname aan een schoolsporttoernooi. Daarnaast
hebben oudere leerlingen voorrang op jongere leerlingen.
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Deelname van 1 of 2 teams is mede afhankelijk van begeleiding door ouders/verzorgers!
Na ontvangst van de aanmeldingen zullen wij een teamindeling maken en contact met de
ouders/verzorgers opnemen voor meer informatie.
Juf Sanne
s.weijschede@sportservicezwolle.nl
KangoeroeKlupdag
Kom jij ook naar de KangoeroeKlubdag?
De lessen die een aantal weken geleden zijn gegeven bij de
kleuters door Juf Wanda (van de korfbalvereniging) en juf
Sanne (gymjuf) worden a.s. zaterdag feestelijk afgesloten in
de ZBC-hal.
Wie

Alle kinderen in de leeftijd van 3-6 jaar

Datum

18 november 2017

Tijd

10.30 -12.00 uur

Plaats

ZBC-hal, Ossenkamp 5, 8024 AG Zwolle
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