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Agenda
Februari 2018
2 februari

Klassenshow groep 2/3

9 februari

Klassenshow groep 3

9 februari

Rapport mee

12 t/m15 februari
16 februari
20 en 21 februari
23 februari
26 februari t/m 2 maart

Oudercontactgesprekken groep 1 t/m 7
Babbel komt uit
Oudercontactgesprekken groep 8
Studiemiddag. Leerlingen vrij!
Voorjaarsvakantie

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
U heeft het waarschijnlijk al gemerkt, maar de griepgolf heeft de Parkschool ook bereikt. Vandaag was juf
Katinka ziek, maar vooral onder de leerlingen zijn er veel afwezigen. ’s Ochtends staat de telefoon
roodgloeiend. Wij hopen dat iedereen snel weer beter zal zijn. Wij hebben gisteren een mooie studiedag
gehad. Meer daarover kunt u in deze babbel lezen.
Zoals we vaker hebben aangegeven, waarderen wij de ouderbetrokkenheid binnen de school.
Op dit moment zoekt de OR versterking. De oproep is in deze babbel te vinden. Wij hopen dat de OR
weer snel op volle sterkte zal zijn. Ook binnen de MR zal binnenkort ruimte komen binnen de
oudergeleding. Daarover hoort u later meer.
Tot slot hebben wij van de vader van Sven de vraag gekregen of wij zijn goede doelenactie onder de
aandacht willen brengen. Aan het eind van de Babbel kunt u deze oproep vinden.
Voor nu wensen wij u een prettig weekend en voor de zieken onder ons, veel beterschap!
Namens het team, Martin en Danny
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2a: Thijs Buiskool
Groep 1/2b: Mads van Staveren en Bren Warmenhoven.
We wensen Thijs, Mads en Bren een fijne en leerzame tijd toe op de Parkschool!
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Is uw kind al aangemeld?
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar starten al weer. Voor de school is het belangrijk om het
aantal leerlingen op 1 oktober 2018 goed te kunnen inschatten. Wordt uw kind voor 1 oktober a.s. vier jaar
en is hij/zij nog niet aangemeld, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?
Instrumentencarrousel
Op 6 februari a.s. starten de kinderen uit de groepen 5 van 4/5, 5 en 6 met de
instrumentencarrousel.
De leerlingen maken in 6 lessen kennis met een instrument die ze zelf hebben
uitgekozen. Dit zijn de harp, gitaar, blokfluit, gitaar, hoorn en keyboard.
De lessen zijn op de dinsdagochtend en duren ongeveer 45 minuten. We hopen dat de leerlingen er veel
plezier aan beleven.
Nieuwe vlag en logo’s op de ramen
We zijn blij met de nieuwe vlag en het nieuwe logo dat zichtbaar is op de ramen.
Het geeft een frisse uitstraling!

Ouderportaal
In het ouderportaal van Parnassys is het onderdeel van de Citotoetsen uitgeschakeld. Dit omdat we nu
bezig zijn met het invoeren van de gegevens. Op vrijdag 9 februari, wanneer de leerlingen het rapport
krijgen, wordt dit onderdeel weer zichtbaar.
Meester Yannick en juf Mirjam
Meester Yannick heeft vandaag afscheid genomen van de school. Zoals al in de vorige Babbel is gemeld,
heeft hij een volledige baan gekregen dichtbij Amersfoort, waar hij woont.
Juf Mirjam (groep 1/2a) wordt op donderdag 1 februari geopereerd aan een hernia. Ze zal worden
vervangen door juf Willeke Heering. We wensen juf Mirjam veel sterkte toe en juf Willeke veel werkplezier.
Studiedag 25 oktober
Donderdag heeft het team een studiedag gehad.
De werkgroep Wereldoriëntatie heeft de ontwikkelingen geschetst binnen de verschillende groepen
betreffende het werken in thema’s. We hebben gewerkt aan de eerste voorbereidingen van een
schoolbreed thema in de maand maart.
Judith Peters heeft ons verder meegenomen over het onderwerp hoogsensitiviteit.
De eerste resultaten van de toetsweek hebben we in groepen besproken.
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Nationale Voorleesdagen
De onderbouw van de Parkschool doet van 24 januari t/m
3 februari mee aan de Nationale Voorleesdagen. Er zal dan
volop aandacht zijn voor (voor)lees- en prentenboeken op
school. Dagelijks voorlezen vormt een goede basis voor het
latere (begrijpend) lezen. Daarom is voorlezen een dagelijks
ritueel bij ons op school.
Het is belangrijk dat u als ouder ook thuis voorleest.
Waarom is voorlezen belangrijk?
Voorlezen is niet alleen leuk maar speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van een kind. Kinderen
leren enorm veel van voorlezen.
Voorlezen is een stimulans voor de taalontwikkeling, de luisterhouding, concentratie en kennisopbouw.
Kinderen leren namelijk nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd
is. En door met het kind te praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de
slag te gaan.
De kinderen leren goed te luisteren wanneer ze voorgelezen worden en leren zich te concentreren.
Voorlezen stimuleert ook de fantasie van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld, waardoor hij/zij meer
grip krijgt op de directe wereld om zich heen.
Het samen lezen van een boek kan ook helpen om rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot rust
tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag
geboden worden.
Bericht van de Ouderraad (OR)
De OR is op zoek naar een nieuwe klassenouder voor groep 4!
De OR bestaat uit 8 ouders, voor ieder leerjaar één (klassenouder) en daarnaast een penningmeester en
vormt het bestuur van de oudervereniging van de Parkschool.
De OR heeft o.a. als doel ouders/verzorgers bij de school te betrekken en is daarnaast verantwoordelijk
voor de besteding van de (vrijwillige) ouderbijdrage aan diverse extra’s en activiteiten voor de kinderen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sint- en Kerstviering, Pasen, Sportdagen en een projectweek. Er wordt
ongeveer eens per 6 weken vergaderd op dinsdagavond.
Voor het vereenvoudigen van het contact met ouders is inmiddels voor iedere klas een aparte appgroep
opgezet, die meestal wordt beheerd door de klassenouder. Doordat het daadwerkelijk aantal klassen
jaarlijks kan wisselen en ook combinatieklassen kunnen ontstaan, kan het voorkomen dat niet iedere klas
een OR-vertegenwoordiger heeft. Voor die klas wordt dan een ouder gevraagd die de app groep wil
beheren en aanspreekpunt voor de klas wil zijn.
Wij zijn nu op zoek naar een ouder die graag betrokken wil zijn bij de school en die een zoon/dochter in
groep 4 heeft. Dus heb je interesse, laat het ons weten!
Dat kan via: ouderraad@parkschoolzwolle.nl of spreek Kim de Gruyter (OR lid groep 8 en moeder van
Cato uit groep 4) of Maaike Koning (OR lid groep 3 en moeder van Tiede uit groep 4) aan. Deze contacten
kun je ook gebruiken voor meer informatie.
Meer informatie over de taken en samenstelling OR is ook te vinden op de site van de Parkschool
http://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/or/
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Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Op woensdag 28 maart a.s. staat het schoolvoetbaltoernooi op de agenda! Na de successen van vorig
jaar is het tijd om deze prestaties te evenaren! Er kunnen weer teams worden samengesteld. Voor het
aanmelden van teams gebruiken we dit jaar een online inschrijfformulier.
Vul dit formulier in als je mee wilt doen.
Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plekken in de teams, zal er geloot worden. Daarnaast is voor elk
team een begeleider nodig. Wanneer er geen begeleiding is, zal het meedoen met een team erg lastig
worden.
• Een jongens- en meisjesteam (groep 5/6) bestaat uit 5 veldspelers en 1 keeper.
• Een jongensteam (groep 7/8) bestaat uit 10 veldspelers en 1 keeper.
• Een meisjesteam (groep 7/8) bestaat uit 7 veldspeelsters en 1 keeper.
• Elke school kan het volgende aantal teams inschrijven:
• Groep 5/6 (meisjes): maximaal 2 teams (12 meiden)
• Groep 5/6 (jongens): maximaal 2 teams (12 jongens)
• Groep 7/8 (meisjes): maximaal 2 teams (16 meisjes)
• Groep 7/8 (jongens): maximaal 2 teams (22 jongens)
P.S. Of de teams mee kunnen doen is mede afhankelijk van begeleidende ouders.
PPS. Er mogen geen jongens mee doen met de meisjesteams. Meisjes mogen wel meedoen met
jongensteams mits de betreffende meisjes niet bij de meisjesteams zijn ingedeeld.
Met sportieve groet, juf Sanne Weijschedé
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Beste allemaal,
Mijn naam is Ruben Brem, vader van Sven (uit groep 3) en dochter Ziva van
2 jaar. Graag vraag ik jullie aandacht voor het volgende.
Mijn werkgever, Stella, is hoofdsponsor van Duchenne Heroes.
In september wordt er een fietstocht van 700 km door de Benelux
georganiseerd en Stella heeft ook een team samengesteld die hieraan
meedoet. Zelf had ik ook graag meegefietst, maar door een ernstige
knieblessure lukt mij dit helaas niet!
Om toch mijn steentje bij te dragen, vraag ik jullie om bij mij een
knuffelkonijntje (ong. 16 cm) te bestellen, deze zijn € 10,00 per stuk.
Voor meer informatie over deze fietstocht verwijs ik naar Home – Duchenne Heroes
2018. Mocht u een knuffelkonijntje willen kunt u mij mailen: rubenezrabrem@yahoo.com en het
bedrag kan overgemaakt worden op: NL43ABNA0576298999 o.v.v. knuffelkonijntje Duchenne,
naam kind en groep. Bestellen kan tot 1 september 2018. Dank u wel!
Met vriendelijke groet, Ruben Brem

Home – Duchenne Heroes 2018
Doe mee! Fiets 9 t/m 15 september van België naar Nederland en
samen trappen we Duchenne de wereld uit.
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