!

Agenda
Januari 2018
22 december

12.00 uur Kerstvakantie

8 januari

Weer naar school

10 januari

Start CITO-toetsweken

16 januari

STT Theater Dag

25 januari

Studiedag. Alle leerlingen vrij!

26 januari

Klassenshow groep 2/3

26 januari

Babbel komt uit

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag is de laatste schooldag van dit jaar. We kijken terug
op een drukke maar gezellige decembermaand. De school
was mooi versierd. Veel ouders hebben daar in versieringen
en extra handen bij activiteiten een belangrijke bijdrage
aangeleverd. Ontzettend bedankt daarvoor. Wij wensen iedereen fijne feestdagen.
Wij zien iedereen graag in het nieuwe jaar weer fit, gezond en opgewekt op school!
Namens het team,
Danny Bergman & Martin Sangers

Nieuwe leerlingen
Na de kerstvakantie mogen wij weer nieuwe leerlingen verwelkomen.
Groep 1/2b: Ole Post
Groep 1/2c: Sebastiaan Leijenhorst en Siya Lohana
Groep 3: Monami Akhtaruzzaman
Groep 4/5: Abby Shan
Groep 6: Lisanne Jager en Angela Shan
Groep 7: Roos Kamerman
We wensen alle kinderen een fijne start en een leuke en leerzame tijd toe op de Parkschool!

Vertrokken leerlingen
Toon Riesthuis (groep 4) start na de kerstvakantie op SO De Twijn. We wensen Toon veel plezier op zijn
nieuwe school!
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Personele wijzigingen in januari
Meester Yannick heeft aangegeven dat hij een nieuwe baan in Hoevelaken heeft gevonden.
Voor Yannick een mooie kans, hij woont in Amersfoort en het is een volledige baan. Voor ons erg jammer,
want we waarderen zijn initiatieven en ontwikkeling zeer.
Op 26 januari geeft Yannick voor het laatst les op de Parkschool. We wensen hem heel veel succes met
zijn nieuwe baan.
Juf Annelies komt op 29 januari terug van zwanger- en ouderschapsverlof.
In de vorige Babbel stond de datum 15 januari. Na een herberekening bleek Annelies nog recht te hebben
op twee weken extra.
Door de ontwikkelingen rondom Yannick zal ze niet in groep 6 en 8b gaan starten, maar in groep 8a.
Juf Rana valt vanaf begin schooljaar een dag in voor juf Ellen. De re-integratie van juf Ellen duurt langer
dan gehoopt en verwacht. Juf Rana stopt daarom met deze vervanging per 15 januari. Op de donderdag
komt Laura Visser voor deze groep.
Juf Gerda zal vanaf 15 januari op woensdag juf Crystel vervangen in groep 1/2b. Juf Crystel is dan
vrijgesteld van lesgevende taken en zal dan werken aan de verschillende ontwikkelingen binnen de
school.
Veranderingen vanaf 15 januari:
Groep 1/2b: Op de woensdag staat juf Gerda voor de groep
Groep 2/3:
Op de donderdag staat juf Laura Visser voor de groep
Veranderingen vanaf 29 januari:
Groep 6:
Meester Roy blijft de gehele week in de groep
Groep 7:
Juf Suzanne is er ook op woensdag
Willemijn Ebeling, LIO student, gaat les geven op maandag, dinsdag en woensdag.
Groep 8a:
Juf Annelies geeft les op de maandag en dinsdag
Juf Ansje geeft les op woensdag t/m vrijdag
Groep 8b:
Juf Marianne blijft de gehele week in de groep.

Circusoptreden
Op woensdag 13 december hebben een aantal CALO studenten een circusoptreden aan de
kleutergroepen gegeven. De kinderen waren erg onder de indruk van alle kunstjes!
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Kerst
Woensdagochtend 20 december hebben alle kinderen veel plezier beleefd aan de ‘Kerstknutselochtend’.
Er werd naar hartenlust geknipt, geplakt, gekleurd. De groepen 2/3 t/m 8 hebben kerstbakjes gemaakt.
Een impressie:
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Donderdagavond 21 december werd Kerst gevierd. Wat was het sfeervol! Het plein was versierd met heel
veel lichtjes.
De Kerstman en ‘de Parkschoolangels’ gingen alle groepen langs met Kerstzang en -muziek.
Eerst kwamen ze in de kleutergroepen:
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Het kerstbuffet zag er in alle groepen schitterend uit en smaakte heerlijk!

Het was erg gezellig. Wat zag iedereen er feestelijk uit!
Ook veel ouders genoten van de bijzondere sfeer. In de hal van de school was muziek en glühwein met
een hapje. Ook dit jaar was er teveel eten. Het overgebleven eten is gedoneerd aan ‘de Herberg’.
Ze waren er blij mee.
Namens de kinderen en leerkrachten….
ouders, hulpouders, muzikanten, Kerstmannen en OR,
heel erg bedankt!!
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Serious Request Actie groep 8b
Na enkele weken voorbereiden: plan bedenken, posters maken, flyers uitdelen en lekkernijen bakken, was
woensdag eindelijk het moment van actie. Een zeer geslaagde actie! Bijna alle plakjes cake, cup cakes en
koekjes zijn verkocht. In totaal is er € 190,00 opgehaald voor Serious Request. Iedereen bedankt die heeft
meegeholpen en/of heeft gesteund.
Het gehele bedrag wordt vandaag (22 december) naar Apeldoorn gebracht, waar het Glazen Huis tot
kerstavond staat. Uw donatie helpt het Rode Kruis om kinderen met hun families te herenigen.
Kinderen die leven in oorlogsgebieden en/of gebieden die zijn getroffen door een natuurramp en daardoor
hun familie zijn kwijtgeraakt.

STT-Theaterdag
Onze school neemt al enkele jaren deel aan de STT-theaterdag. Op deze dag (16 januari) zullen al onze
groepen in Odeon een voorstelling zien, die in het komende theaterjaar te zien zullen zijn. Voor de
theatergroepen is dit een laatste try-out, waarbij de voorstellingen ook al kunnen worden ingekocht door
verschillende instanties.
Voor ons is het een mooie buitenkans om op deze manier een theatervoorstelling mee te pakken, die juist
voor verschillende leeftijden geschreven is.

Toetsweken en inzage Parnassys
In januari zijn de toetsweken. De resultaten van de toetsen worden door de leerkrachten in Parnassys
ingevoerd. De inzage van de ouders in Parnassys wordt daarom vanaf januari gesloten tot het moment
dat alle toetsen zijn ingevoerd.
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