!

Agenda
Oktober/November 2017
23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

1 november

8.30 – 9.00 uur ALV/inloopochtend ouders (OR)

2 november

Fietslampjescontrole (zie stukje hulpouders
gezocht)

17 november

Babbel komt uit

17 november

Klassenshow kleutergroepen

20 t/m 24 november
29 november

Oudercontactgesprekken (facultatief)
Studiedag. Alle leerlingen vrij!

Nieuwe leerling
Groep 1/2b: Pieter van Dam
Groep 1/2c: Merel Hessels
Groep 4/5: Emir Kalkan
We wensen Pieter, Merel en Emir een leuke en leerzame tijd toe op de Parkschool!
Reünie 150 jaar Parkschool
Na een lange voorbereidingstijd door onze ouders Berber Ittman en Lambert de Wolf en de leerkrachten
juf Katinka en juf Rana was op 7 oktober de reünie van 150 jaar Parkschool.
Ongeveer 350 oud leerlingen en oud leerkrachten waren op deze dag aanwezig. Velen bleken er een
weekend Zwolle van te hebben gemaakt. De verhalen over vroeger, de blikken van herkenning maakten
het een mooie dag. Op de facebookpagina van de Parkschool staan verschillende foto’s en reacties.
Ook de Stentor was aanwezig. Kijk voor het interview met de heer van Heerde en onze stagiaire Yvette
Kuper in de bijlage. De reünie was de afsluiting van de festiviteiten van het 150 jarig bestaan.
Alle ouders heel veel dank voor de geweldige inzet!!!
PO in Actie 5 oktober
Het aantal deelnemers aan de acties in Den Haag
was groot. Veel leerkrachten hebben
deelgenomen aan de acties, zo ook leerkrachten
van de Parkschool. We hopen dat dit een
voldoende signaal is geweest richting de partijen
in Den Haag.
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Kijken op een andere school
Dinsdag 10 oktober heeft het hele team een kijkje genomen op een van de andere scholen van onze
stichting OOZ. Tijdens dit bezoek hebben wij een globaal beeld gekregen van de werkwijze van de school.
Tegelijkertijd hebben wij ideeën kunnen uitwisselen met collega´s van andere scholen. De reacties na
afloop van deze bezoeken waren dan ook erg positief. In groepjes hebben we ’s middags de bezoeken
met elkaar besproken. Aan het einde van de dag hebben wij onze eigen focuspunten voor dit schooljaar
verder uitgewerkt. Hier zijn we vandaag op de studiedag verder mee gegaan.
Studiedag
Vandaag 20 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. In verband met de onderwijsontwikkeling zijn
er verschillende werkgroepen van leerkrachten samengesteld die plannen gaan maken voor dit schooljaar
en de komende jaren. We hebben de werkgroepen: Taal, Rekenen, Engels, Wereldoriëntatie, Passend
aanbod, ICT, Betrokkenheid en Rapporten/huiswerk.
Afscheid meester Géke Nalis
Donderdagmiddag 19 oktober hebben we afscheid genomen van meester Géke Nalis.
Hij kwam aan op een motor en werd welkom geheten met een lied die alle kinderen hadden ingestudeerd.
Vervolgens hebben de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 een flashmob uitgevoerd op muziek van Michael
Jackson. De leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben daarna in de hal allerlei stukjes opgevoerd en was
er tijd voor ouders en leerkrachten om een hand te schudden met Géke.

Voorleeswedstrijd groep 7-8
Duco, Angel en Nova mochten hun klas vertegenwoordigen tijdens de
voorleeswedstrijd op 12 oktober. Nova is de voorleeskampioen van de
Parkschool geworden!
Het was voor de jury een moeilijke beslissing. Het waren alle drie erg goede
lezers. Bij Nova werden we helemaal meegenomen in het verhaal.
Wij wensen Nova veel succes bij de voorleeswedstrijd van Zwolle.
We hopen dat ze weer een ronde verder komt. Wij hebben er alle
vertrouwen in!
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Projectochtend kleuters (kinderboekenweek)
Woensdag 11 oktober kregen we bezoek van 22 studenten (opleiding tot onderwijsassistent). Zij hebben
deze ochtend een circuit verzorgd voor alle kinderen uit de groepen 1/2. Het thema van deze ochtend was
“gruwelijk eng” naar aanleiding de kinderboekenweek. Wat hebben de kinderen genoten van deze
ochtend vol leuke spelletjes en knutselopdrachten. Zo hebben de kinderen onder andere enge maskers
gemaakt en heksen- of tovenaarsjassen.

Woensdag 4 oktober was het dubbel feest. Naast de opening van de kinderboekenweek, kregen de
kinderen uit groep 1/2 ook nog eens een gymles van juf Sanne.
Bezoek kinderboerderij groep 2/3
Op vrijdag 13 oktober zijn de kinderen van groep 2/3 naar de
kinderboerderij in park Eekhout geweest. Dit in het teken van
van een stageopdracht van Yvette Kuper. Er stonden
meerdere activiteiten op het programma:
- Ezels borstelen
- Geiten borstelen
- Gras plukken voor de cavia’s
- Kippen en eenden voeren
- Een kinderboerderijkleurplaat kleuren
Het was een geslaagde ochtend!
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Boekenmarkt

De boekenmarkt op 18 oktober was voor het eerst op een woensdag, en een groot succes!
Er waren een boel kinderen die met hun “boekwinkeltje” een plek hadden op het plein. Er werd volop
gekeken, gekocht én verkocht!
Er waren ook veel ouders en verzorgers die eerder op school kwamen om over onze markt te wandelen.
en/of even op het terras genoten van een kopje koffie. Heel erg leuk! Er was zelfs een liveoptreden van
deze (nu nog onbekende...) artiest! Genieten voor de boekenwormen onder ons.....
Iedereen die geholpen heeft, de hulpouders maar zeker ook alle leerlingen die er weer voor zorgden dat
we zo'n gezellige markt hadden, ontzettend bedankt!
Het heeft een bedrag van bijna € 40,00 opgebracht, daar kunnen weer een paar mooie boeken voor
worden aangeschaft.
Bericht van de OR
Op 1 november houden we ALV inloopochtend vanuit de Ouderraad in de hal van de school van 8.30 tot
9.00 uur. Ouders kunnen het jaarverslag inzien en vragen stellen aan de ouderraad.
Daarnaast hebben we twee nieuwe ouders in de ouderraad, te weten:
- Linda Langhout, moeder van Tess Nolles uit groep 1/2a, namens groep 1
- Eveline van Dijk, moeder van Stan uit groep 5 en Rens uit groep 1, namens groep 5 in de plaats van
Eline Berghuis.
HULPOUDERS GEZOCHT
Op donderdag 2 november houden we weer de jaarlijkse fietslampjescontrole. Vanuit de ANWB en VVN
hebben we een "reparatiepakket" gekregen om alle kinderen veilig op de fiets te houden.
Op deze ochtend, tussen 8.30 uur en 12.00 uur, zullen we alle kinderfietsen controleren op goede
verlichting. Hoe meer ouders, hoe sneller we klaar zijn. Technisch inzicht niet nodig, koffie en koekjes
worden geregeld. Wie kan helpen? Opgeven kan via ouderraad@parkschoolzwolle.nl
Alvast bedankt namens de OR en de kinderen!
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Bijdrage ouders (TSO)
Op 20 september jl. heeft u een brief ontvangen met het verzoek tot het voldoen van de bijdrage.
In de bijlage nogmaals de brief ter herinnering.
Swim2Play in de bovenbouw
Vanaf 2 november starten we in groep 6 met de pilot
Swim2Play. Elke donderdagochtend van 10.45 uur tot 11.30 uur
zal de les plaatsvinden in het zwembad bij Windesheim.
De leerlingen krijgen gedurende het blok (zwem)lessen
aangeboden op zijn of haar eigen niveau. Ze doen bijvoorbeeld
een tikspelletje, waarbij elk kind op het eigen niveau mee kan
doen. Doordat de aandacht bij het spelletje ligt, wordt er
onbewust ‘geleerd’ om met het hoofd onder water te gaan, of om zich al trappelend te verplaatsen.
De reden van de pilot die gedraaid gaat worden is dat de algemene indruk is dat kinderen wel een
diploma hebben, maar niet vaak in een zwembad te vinden zijn waardoor de zwemvaardigheden
wegzakken. Door het volgen van een blok Swim2Play hopen we dat deze vaardigheden weer ‘boven
water komen’ en de kinderen nog veiliger naar een zwembad/plek met water kunnen gaan.
Later in het jaar zal groep 7 volgen. Voor meer info over Swim2Play verwijzen we graag naar de website;
www.swim2play.nl
Naschools sporten met Kaboutersport en Beweeg je Suf!
De herfstvakantie staat voor de deur en dat betekent dat de lessen van Kaboutersport en Beweeg je Suf!
weer gaan beginnen.
Volgend blok gaan we weer van start en daar kun je je voor inschrijven!
Kaboutersport en Beweeg je suf! zijn naschoolse sportactiviteiten voor kinderen van groep 1 t/m 4.
Tijdens Kaboutersport en Beweeg je suf! maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en
bewegen. Klimmen, klauteren, bal- en tikspelletjes en een eerste kennismaking met verschillende sporten!
De sporten worden op basisniveau aangeboden, zodat iedereen mee kan doen. Tijdens de lessen
ontdekken kinderen hun bewegingsmogelijkheden en leren ze stap voor stap hun grens te verleggen.
Kaboutersport en Beweeg je Suf! worden net als de lessen bewegingsonderwijs gegeven door juf Sanne
(vakleerkracht gym). Na de herfstvakantie start er weer een nieuw blok en voor dat nieuwe blok zijn
natuurlijk weer allemaal nieuwe plekken. Bij de kabouters zijn in totaal 20 plekken en bij Beweeg je Suf
zijn 25 plekken.
Het aanbod op de Parkschool:
· Kaboutersport* groep 1 en 2 donderdag 15.00 uur - 15.45 uur gymzaal
· Beweeg je suf! groep 3 en 4 donderdag 16.00 uur - 16.45 uur gymzaal
U kunt uw kind aanmelden vanaf vandaag (20 oktober) via de website www.sportservicezwolle.nl
De eerste lessen starten op donderdag 9 november 2017.
*

De start van Kaboutersport is kort na schooltijd. Het is mogelijk dat er wordt gezorgd dat uw
zoon/dochter wordt opgehaald uit het klaslokaal om dan naar de gymzaal te gaan voor het naschools
aanbod kaboutersport (geldt voor groep 1 en 2).
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Nu korfbal les aan kleuters
Dit schooljaar is de korfbalvereniging Oranje Zwart begonnen met het geven
van korfballes aan kleuters op onze basisschool. Ervaren trainers van Oranje
Zwart hebben in samenwerking met SportService Zwolle de lessen
voorbereidt en gegeven op de Parkschool.
Op deze manier maken kinderen in een veilige omgeving kennis met de
sport. Elke zaterdag hebben deze kangoeroes training bij onze vereniging.
Het aanbod wordt in samenwerking met Sportservice Zwolle en Korfbalkids afgestemd op de
Kangoeroes…. onze allerkleinste korfballers!

‘Korfballen met ballonnen’

Het team van obs Parkschool wenst iedereen een
fijne herfstvakantie!!
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