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Agenda
Juli/September 2017
21 juli

Laatste schooldag. Tot 12.00 uur!
Start zomervakantie t/m 1 september

4 september

Eerste schooldag

8 september

Babbel gaat uit

11 september

Informatieavond groepen 1/2, 2/3, 3 en 8

12 september

Informatieavond groepen 4, 4/5, 5, 6 en 7

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag is alweer de laatste schooldag. Dit schooljaar is voor ons als team erg snel gegaan. Ook wel
sneller dan andere jaren. In deze laatste Babbel willen wij even kort terugkijken op het afgelopen
schooljaar. We kijken terug op een mooi, maar soms ook bewogen jaar.
De ziekte en het overlijden van Zita Nayen uit groep 6 heeft natuurlijk een enorme impact op de school en
zeker op groep 6. Ontzettend fijn op deze momenten ook de betrokkenheid van ouders te ervaren.
Binnen de school zijn er veel ontwikkelingen geweest op zeer verschillende gebieden.
Onze belangrijkste ontwikkeling zijn de groepsfoto’s en de verbeterde groepsplannen. Ons doel was om
de leerlingen en de groep beter in beeld te krijgen en vervolgens ons onderwijs beter af te stemmen op
deze behoeften. Wij denken dat we daarin een enorme slag gemaakt hebben. Ook tijdens het
inspectiebezoek in januari, kregen wij veel waardering voor deze ontwikkeling.
Een tweede focuspunt waren de doorgaande leerlijnen binnen de school. Op het gebied van spelling en
technisch lezen hebben wij onze methodes en onderwijs aangepast. Daarbij is duidelijk ook gekeken naar
de doorgaande lijn binnen de verschillende leerjaren. Bij begrijpend lezen en onze verschillende
instructiemomenten hebben we met elkaar gekeken hoe wij dat vorm konden geven. Hierover hebben we
nu schoolbrede afspraken gemaakt, die in elke klas zijn terug te zien.
Bij de doorgaande lijnen hebben we daarnaast gekeken naar onze huidige methodes. ONDERBOUWD
(bij de kleuters) en KANJERTRAINING zijn daar voorbeelden van. Deze methodes werden al gebruikt.
Maar op dit moment wordt dit bewuster en uitgebreider ingezet.
Daarnaast is er het afgelopen jaar behoorlijk geïnvesteerd in de school. Deels was dit al in de begroting
opgenomen. Sommige zaken zijn naar voren gehaald. Veel lokalen zijn opnieuw geschilderd en op dit
moment zijn we aan het kijken naar de gemeenschapsruimte en hoe wij samen met DOOMIJN daar een
betere invulling aan te kunnen geven.
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Ook zijn er stappen gemaakt ten aanzien van ICT. Allereerst is er een wifi-netwerk aangelegd. De oude
beamers zijn vervangen door touchscreens en voor leerlingen zijn er meer computers beschikbaar, omdat
er 40 tablets zijn aangeschaft.
Komend schooljaar blijft dit een focuspunt. Want met name de inhoudelijke inzet vraagt nog aandacht.
De eerste stappen zijn daarin de inzet van Snappet en Kurzweil. Beide programma’s zijn afgelopen jaar
als pilot ingezet. Volgend schooljaar wordt dit verder uitgebouwd.
Bij onze start hebben wij meteen aangegeven dat oudercommunicatie cruciaal is. Wij krijgen daar fijne en
mooie reacties van ouders op terug. Natuurlijk verloopt niet alles even vlot, maar het overheersende
sentiment is dat daar in het afgelopen jaar enorme stappen in zijn gemaakt. De omgekeerde 15-minuten
gesprekken, de ouderavonden en deze Babbel zijn daar concrete voorbeelden van. Wij ervaren dit ook in
het team als erg positief. Wij zullen dit verder voortzetten en op punten aanscherpen. Een voorbeeld van
dat laatste is de pilot met de app “klasbord”. Aankomend jaar zal deze app de groepsapp van de
verschillende groepen gaan vervangen. Inmiddels is dit ook met de ouders geëvalueerd en de reacties
zijn zeer positief. Daarover zullen wij u bij de start van het schooljaar verder informeren. Bij de start van
het schooljaar zult u ook de nieuwe schoolgids ontvangen en hebben wij een nieuwe huisstijl en website.
De kalender komt te vervallen, maar de relevante data zult u altijd terug kunnen vinden op de website en
via de Babbel zullen de belangrijke momenten nogmaals worden aangekondigd. Tijdens de
informatieavonden in de tweede schoolweek zult u verder worden geïnformeerd over deze ontwikkelingen.
Ten slotte willen wij in de terugblik nog even refereren aan de festiviteiten rondom het 150-jarig bestaan.
De ‘Oldschool’ sportdag, de kennismaking met ‘onbekende sporten (groep 7 en 8), de workshops BIJ
Thor, PEC, ZLTB en de golfclub (groep 6 t/m 8) en de Fancy Fair. Dit zijn allemaal mooie voorbeelden
hoe je als school samen met ouders, leerlingen en team enorm leuke activiteiten in gezamenlijkheid met
elkaar weet te creëren. Erg mooi om dit te zien en te ervaren.
Het is fijn om daarbij op ouders te kunnen terugvallen. De kinderen hadden nooit zo’n leuke herinnering
als de Hoody gehad, zonder de inzet van ouders.
Afgelopen jaar hebben we al enkele wisselingen in het team gehad. De wisseling van gym is daarbij de
grootste geweest, want daarbij zijn we een samenwerking aangegaan met sportservice Zwolle. Inmiddels
is juf Sanne al compleet ingeburgerd en geeft zij de gymlessen, peutergym en
naschoolse activiteiten alsof ze hier altijd is geweest.
Voor komend schooljaar staan er weer de nodige wisselingen op de rol. Inmiddels
is de formatie rond en hebben de leerlingen gisteren tijdens het stoeltjespassen
ook even kunnen kennismaken met de groep en leerkracht voor volgend jaar.
Wij hebben er veel vertrouwen in, dat we de ingezette koers verder kunnen
doorzetten en zelfs kunnen uitdiepen.
Wij willen alle leerlingen, ouders, teamleden, medewerkers Doomijn en externen
van harte bedanken voor alles wat een ieder gedaan heeft om van de Parkschool
een mooiere, fijnere en betere school te maken.
Dit kan alleen maar samen! Door samenwerking kom je tot iets moois.
Zie de foto hiernaast. Een toren van kapla samen gebouwd tot het plafond!
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Ook de kinderen zijn blij met de medewerkers
van de tussenschoolse opvang.
De kinderen hebben hen daarom een
welverdiend bloemetje overhandigd.
Wij wensen u mede namens het team een fijne
vakantie.
Danny & Martin

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
maandag
Kerstvakantie
maandag
Voorjaarsvakantie
maandag
Goede vrijdag
vrijdag
Tweede Paasdag
maandag
Koningsdag
vrijdag
Meivakantie
maandag
Tweede Pinksterdag
maandag
Zomervakantie
maandag

23 oktober 2017 t/m
25 december 2017 t/m
26 februari 2018 t/m
30 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
30 april 2018
t/m
21 mei 2018
23 juli 2018
t/m

vrijdag 27 oktober 2017
vrijdag 5 januari 2018
vrijdag 2 maart 2018

vrijdag 11 mei 2018
vrijdag 31 augustus 2018

Studiedagen

dinsdag 10 oktober 2017
vrijdag 20 oktober 2017
woensdag 29 november 2017
donderdag 25 januari 2017
vrijdagmiddag 23 februari 2018
dinsdag 3 april 2018
maandag11 juni 2018

middagen vrij

dinsdagmiddag 5 december 2017
donderdagmiddag 21 december 2017
vrijdagmiddag 22 december 2017
vrijdagmiddag 20 juli 2018

Eerste schooldag 4 september
Maandagochtend 4 september staan het team weer klaar om de kinderen te ontvangen. De deuren gaan
dan open om 08.20 uur. De lessen starten om 9.00 uur. Er is zodoende voldoende tijd voor alle ouders om
kennis te maken met de nieuwe leerkracht.
Informatieavonden
maandag 11 september
19.00 – 20.00 uur groepen 1/2 en groepen 8
20.00 – 21.00 uur groep 2/3 en groep 3
dinsdag 12 september
19.00 – 20.00 uur groep 4, 4/5 en 5
20.00 – 21.00 uur groep 6 en 7
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Musical groep 8
De leerlingen uit groep 8 hebben dinsdag voor alle groepen
de musical ‘Niet te filmen’ opgevoerd.
Woensdag is de musical opgevoerd voor alle ouders bij de
Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg.
De leerlingen en ouders hebben gezorgd voor een prachtig
decor.
De uitvoering van de musical was heel erg goed. Het was
een interactieve musical met het publiek, waarin de leerlingen erg goed acteerden, zongen en dansten.
Dit o.a. door de professionele hulp van ouders.
Na afloop kregen de leerlingen een persoonlijk gedicht, een groepsfoto, het Anglia diploma, het
schooldiploma, een fles ‘champagne’ en een foto met alle portretten van de kinderen.
De OR zorgde voor een hapje en een drankje. Het was een heel geslaagde avond.
Waar gaat groep 8 naartoe
AOC De Groene Welle

Yasemin Polat

Thorbecke Scholengemeenschap

Micki Duijvestein, Mirah Elvan, Tristan de Groot, Jipke Hazenberg,
Mattia Jongman, Christiano Rahanra en Esma Yilmaz

Thomas a Kempis college

Floortje Alberts, Manou Baurichter, Teun Beumer, Luca Bosman,
Cato Bruijnse, Saar Haeseker, Isabel Jacobs, Skip Jonker en
Jesse Lageveen, Twan Thoenes, Erwan Tekelenburg en Macx
Schreuder

Gymnasium Celeanum

Norah Dalenoord, Eliah Manfredini, Merlijn Remkes, Alicia van
Renselaar, Sena Susluoglu en Hein van Uchelen

Van de Capellen
Scholengemeenschap

Fielou van Bruggen, Raffael Kultyshev, Maarten van Tongeren en
Paris Tung

Carolius Clusius College

Ilmé Bosch, Stefan Chan, Cabin Ekkel en Owen Teters

Meander College

Simon de Lobie

Talentstad

Chris Luitjes

Vertrekkende leerlingen
Kees Kruse uit groep 1/2a gaat na de zomervakantie starten op de Jenapleinschool.
Christiano Koekkoek uit groep 1/2b gaat na de zomervakantie starten op zijn nieuwe school De Phoenix
Anne (groep 4) en Emma (groep 1/2c) van Ommen gaan naar de Mozaiekschool.
We wensen Kees, Christiano, Anne en Emma veel plezier op hun nieuwe school!
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Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie mogen we weer nieuwe leerlingen verwelkomen:
groep 1/2a: Nicole Brinkman en Fem Hoekman
groep 1/2b: Morris de Jong, Reyvano van Sloten, Leine Kops Hagedoorn, Rixt Meijer en Kéke Roege
groep 1/2c: Mala Ligtenberg, Yannick Schaapveld, Florian Hang, Lars IJbema en Emy Lauria
groep 3: Julian van Mackelenbergh
groep 4: Thijmen van Mackelenbergh, Kyra en Quinty Drost
groep 5: Amber de Jong
groep 6: Sjors Das
groep 7: Shania Drost en Elise Schaapveld
Wij wensen alle kinderen een goede start en een leuke leerzame tijd toe op de Parkschool!
Gebruik Klasbord
Juf Suzanne heeft de afgelopen maanden in de groep geoefend met ‘Klasbord’.
Dit is een app en zou een vervanger kunnen zijn voor de huidige groepsapp. Ze heeft
haar bevindingen hierover gedeeld en de werking van de app laten zien.
Suzanne geeft via deze app ook informatie over datgene wat ze doet in de groep.
Voorbeelden zijn: een uitleg hoe een bepaalde som wordt uitgerekend, hoe de eerste
presentatie in het Engels is verlopen etc.
Juffen en meesterdag
De juffen en meester van de kleutergroepen waren ‘jarig’ op woensdag 12 juli. Het was dus feest op
school! Iedereen mocht verkleed, we hebben een spelletjescircuit gedaan met o.a. eierkoek versieren,
spijkerbroek hangen en er was een flitsende ‘chips’ disco. Wij kijken terug op een geslaagde ochtend!
Alle ouders bedankt voor de leuke attenties en bloemen, wat een verrassing!
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Hulp van groep 7 en 8
De laatste paar weken heeft groep 7 en 8 geholpen bij de kleuters. Ze hebben geholpen met rekenen,
puzzelen en spelletjes. Ook hebben ze veel voorgelezen. De kleuters en juf vonden het heel fijn dat ze er
waren! Leerzaam voor zowel kinderen uit groep 1/2 als groep 7 en 8.

VakantieBieb
Lezen in de vakantie is leuk én slim!
Blijven (voor)lezen is de vakantie is heel belangrijk om geen ‘zomer’dip te
krijgen. Blijven lezen zorgt ervoor dat kinderen op leesniveau blijven en na de
vakantie verder kunnen gaan op hun eigen leesniveau. Om die zomerdip te
voorkomen is er onder andere een gratis app van de bibliotheek (zie app store),
waarin boeken gedownload kunnen worden. Een aanrader om in de vakantie ook
boeken te gaan lezen dus! Erg belangrijk en leuk!

Zonnestelsel
Maandag 10 juli hebben de kinderen van groep 1b les gehad over ons zonnestelsel. De kinderen hebben
geleerd welke planeten er zijn en hoe deze er uitzien. Ook hebben ze over zwaartekracht en
ruimtevaarders gesproken. Wat weten de kinderen al veel. Deze les zijn geëindigd met een zogenaamde
“planetendans”. Alle kinderen kregen een hoepel om zo een planeet uit te beelden. Al deze planeten
draaiden vervolgens al dansend om de zon.
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Klassenshow groep 3, 3/4 en 4
Op vrijdag 7 juli hebben alle kinderen van groep 3, 3/4 en 4 een mooie klassenshow over de
zomervakantie gegeven. Er werd gedanst, gezongen, toneelgespeeld en er werden zelfs gedichten
voorgelezen. Na afloop kreeg iedereen een groot applaus van het publiek. Het was een groot succes!

Zwemmen in het Openluchtbad
Vorige week, donderdag 13 juli, hebben groep 5, 6 en 7 een zwemles in het openluchtbad gehad.
Eerst zijn ze begonnen met een aantal baantjes zwemmen om de zwemslagen weer even te oefenen en
na die tijd was er nog voldoende tijd over om heerlijk vrij te spelen.

Oproep!!
Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseren wij op de
Parkschool een reünie voor oud-leerlingen en
medewerkers. Voor deze gelegenheid zoeken wij
mensen die deze dag (deels) kunnen vullen met
muziek en graag hun talenten ter gehore willen brengen op deze dag. We denken aan een leuk bandje,
klassiek gezelschap of koor. Daarnaast zoeken we een (amateur) fotograaf die voor ons deze dag zou
willen vastleggen en eventueel wat groepsfoto's zou kunnen maken. Kent u of bent u zo iemand, laat het
ons dan weten! Mail Rana r.steensma@ooz.nl of Katinka k.polak@ooz.nl
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Bericht vanuit de MR
Op 4 juli heeft de MR van de Parkschool voor de laatste maal dit schooljaar vergaderd.
Belangrijke agendapunten waren:
PR en communicatie
Er wordt zeer binnenkort een nieuwe website gelanceerd en ook zal volgend jaar de school een nieuw
medium inzetten om te communiceren met ouders/verzorgers. Hierdoor zal het eenvoudiger worden om
iedereen te informeren over de activiteiten en gebeurtenissen op en van school. De MR is blij met deze
ontwikkeling.
In dit kader hebben we ook gesproken over het taalgebruik en de bijbehorende verwarringen en
verwachtingen rond groepen, combigroepen, klassenouders en OR-leden. Begin van het volgende
studiejaar zullen de OR en de directie u hierover eenduidig informeren zodat we dan allemaal precies
weten welke term bij welke rol hoort. Zo mogelijk zullen ze dan ook de namen van de betrokkenen
publiceren (wordt vervolgd dus).
Evaluatie TSO
Er is nog steeds een tekort in de TSO kas. De laatste belactie van de directie heeft wel extra bijdragen
opgeleverd maar nog niet voor alle kinderen is betaald. De school zal naar verwachting uit eigen gelden
moeten bijdragen aan de kosten van de TSO. De MR ziet dat de kinderen over het algemeen nu erg
tevreden zijn met de TSO en de nieuwe indeling qua pauzes goed uitgepakt heeft.
Passend onderwijs
De leerkrachten zijn met name aan het begin van het studiejaar erg druk geweest met het in kaart
brengen van alle zaken die van invloed zijn op het functioneren van de individuele leerlingen in de groep.
Dit heeft geresulteerd in een “groepsfoto”.
Op basis van de groepsfoto’s heeft de Parkschool gelden gekregen voor passend onderwijs. Dit geld is
met name besteed aan onderwijs assistentie (Nan), schoolmaatschappelijk werk en leermiddelen.
De verwachting is dat de leerkrachten volgend studiejaar wat minder tijd hoeven te besteden aan het
maken van de groepsfoto omdat er al meer ervaring is. MR vindt dat er met het maken van de
groepsfoto’s een goede weg is ingeslagen maar blijft ook kritisch op het beleid dat de Parkschool in deze
voert. Zo zullen we bijvoorbeeld in de tweede vergadering van het volgende studie nogmaals het zorgplan
van de school agenderen komt ook het beleid rond differentiatie binnen de groepen nadrukkelijk aan de
orde.
Hiernaast hebben we gesproken over de formatie en het nieuwe team, de MR verkiezingen volgend
schooljaar en de schoolbrede trend in de onderwijsresultaten. Al met al zien we als MR terug op een druk,
bewogen en interessant schooljaar. We wensen iedereen een goede vakantie toe!
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Nationale Sportweek 2017
Na de zomervakantie is het direct mogelijk om te sporten en te bewegen tijdens de Nationale Sportweek
van 9 t/m 17 september. Iedereen sport/beweegt misschien al bij een eigen vereniging. Maar het is ook
leuk om eens wat anders te proberen. Misschien mag een vriendje of vriendinnetje wel mee naar de
sportvereniging? Of laat iedereen aan de klas zien welke sporten er zijn? Probeer het eens.
In Zwolle zijn er in de Nationale Sportweek ook diverse activiteiten. Deze worden verzameld op de
website van de Nationale Sportweek Zwolle: www.nationalesportweekzwolle.nl Denk bijvoorbeeld aan een
uitdagende MudRun of een spannend verstopspel op sportpark Marslanden. Houd deze data goed in de
gaten!
Een hele fijne en sportieve vakantie toegewenst namens de Buurtsportcoaches van SportService Zwolle.
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