!

Agenda
Oktober 2017
2 t/m 13 oktober

Omgekeerde oudercontactgesprekken

4 t/m 18 oktober

Kinderboekenweek

5 oktober

Stakingsdag PO in Actie! School is dicht

7 oktober

10.00 – 17.00 uur Grote Reüniedag!!

10 oktober

Studiedag. Alle leerlingen vrij

18 oktober

11.15 – 12.00 uur boekenmarkt

19 oktober

14.15 – 15.00 uur afscheid meester Nalis

20 oktober

Studiedag. Alle leerlingen vrij

20 oktober

Babbel komt uit

23 t/m 27 oktober

Herfstvakantie

Nieuwe leerling
groep 1/2c: Devon van den Wildenberg
groep 7: Max Uneken
We wensen Devon en Max een leuke en leerzame tijd toe op de Parkschool!
Vertrokken leerlingen
Sem van Ommen (groep 7) is gestart op SBO de Brug
Etienne Setoebun (groep 5) is gestart op SBO het Facet
We wensen Sem en Etienne veel plezier op hun nieuwe school!

Parkeren tegenover de school
Tegenover de school staat het gebouw van City-Post met een mooie parkeerplaats.
Ouders van onze school maken regelmatig gebruik van deze parkeerplaats voor het halen en brengen
van de kinderen. Dit is echter privéterrein en dus niet bestemd voor ouders van de school.
De gebruikers van het gebouw geven aan veel overlast te ondervinden op de momenten van halen en
brengen, vandaar het dringende verzoek aan u om geen gebruik meer te maken van dit terrein.
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Studiemiddag
Woensdagmiddag heeft het team besteedt aan een leerzame studiemiddag.
De leerkrachten hebben benoemd een gebeurtenis of ontwikkeling in afgelopen weken binnen de school
waar ze trot op zijn. Dit in verbinding met de visie. Het team heeft een oefening gedaan in het geven van
feedback. Anette (IB) heeft in verband met de zorg het team verder meegenomen in de verbetering van
de groepsfoto’s, groepsplannen en handelingsplannen.
Daarna zijn de verschillende taken (o.a. werkgroepen) binnen het team verdeeld.
Reünie
Op zaterdag 7 oktober a.s. is van 10.00 uur tot 17.00 uur de grote Reüniedag. Op dit moment hebben we
ongeveer 200 aanmeldingen van reünisten. Mocht u nog iemand kennen die op De Parkschool heeft
gezeten en zich nog niet heeft aangemeld…dit kan tot 1 oktober.
Tijdens de reünie worden diverse workshops aangeboden, zoals gedichten maken, handwerken, lesgeven
van nu en de toekomst, en als klap op de vuurpijl…ouderwets apenkooi met volwassenen.
In meerdere lokalen zullen foto’s worden getoond. Ook kunt u zelf gezellig bijkletsen met oud-klasgenoten
en leerkrachten (meet & greet met Géke Nalis) en natuurlijk de selfie-hoek. De dag wordt aangekleed met
muziek en een hapje en een drankje.

De nieuwe website
We hebben veel positieve reacties gehad op de nieuwe website.
Een aantal leerkrachten hebben deze week een cursus gehad om de
website up to date te houden.
Vandaag (vrijdag) zijn er van alle groepen foto’s gemaakt door Maaike
Koning, die komende week op de site komen.

Afscheid Géke
Donderdagmiddag 19 oktober neemt Géke Nalis na 42 jaar
Parkschool afscheid van de school en het onderwijs.
’s Middags zal hij door de kinderen worden ‘vermaakt’. Van 14.30
uur tot ongeveer 15.30 uur kunnen de ouders, onder het genot
van een hapje en een drankje en de vele verhalen van Géke, een
hand schudden met ‘meester Nalis’.

Babbel – 29 september 2017
Pagina 2

Kinderboekenweek

Gruwelijk eng

van 4 tot en met 18 oktober 2017

De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema “Gruwelijk eng”.
Op woensdag 4 oktober a.s. zullen we de week feestelijk openen.
Onze vraag aan alle kinderen én leerkrachten is om deze dag als een
spannend boekfiguur op school te komen. Kijk voor ideeën eens op Pinterest.
Dit onderwerp is een mooie aanleiding om over angsten en gevoelens te
spreken. En natuurlijk over het rekening houden met elkaar. Want waar de een het heerlijk zal vinden om
een beetje te griezelen is het voor de ander een héél ander verhaal!
Als afsluiting is er woensdag 18 oktober een boekenmarkt gepland. Deze is voor alle kinderen van onze
school. Onze leerlingen kunnen hier boeken kopen of verkopen tegen een vaste prijs van € 0,50.
Als je wilt verkopen neem dan ook een kleedje mee om de boeken op te leggen. Wanneer u uw kind een
portemonneetje meegeeft met enkele muntjes van € 0,50 cent kunnen de kinderen ook zelf boekjes
aanschaffen.
Het is van 11.15 uur tot 12.00 uur. Vooral voor de onderbouwleerlingen is het erg leuk als u als ouder erbij
kunt zijn en gezellig met uw kind over het plein wandelt.
Net als vorig jaar willen wij een terrasje neerzetten, waar de ouders een kopje koffie of thee met iets
lekkers kunt nuttigen. Ook op het terras is de vaste prijs € 0,50.
Om alles goed te laten verlopen hebben we hulp nodig van u als ouder. Mensen die willen
helpen met de verkoop op het terras en/of het inrichten/versieren van het plein.
In de groepen wordt de kinderen gevraagd of ze die ochtend willen musiceren op het plein, een
levend standbeeld willen zijn.
Het geld wat we hiermee hopen op te halen is bestemd voor de schoolbibliotheek. Die wordt sowieso
aangevuld bij de opening met diverse kerntitels. Maar....van goede boeken heb je er nooit genoeg!

Dus, wilt u helpen met de boekenmarkt en/of komen voorlezen of
vertellen?
Deze periode is het voor ouders, opa’s, oma’s, lieve tantes of ooms ook mogelijk om gezellig een keer in
de klas te komen met een mooi verhaal of boek.

Geef u dan op bij de leerkracht van uw kind. Op de intekenlijst bij de
deur.
Dit liefst vóór woensdag 4 oktober.
Mocht u vragen hebben of leuke suggesties dan kunt u terecht bij juf Suzanne en
juf Mirjam.
Op donderdag 19 oktober start de herfstvakantie voor onze leerlingen, volop tijd
om lekker in een mooi boek te duiken!
Kinderboekenweek op de Parkschool 3 dagen langer dan waar dan ook!
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Bibliotheek
Sinds dit schooljaar gaat de school eens in de zes weken naar de bibliotheek. Groep 2/3 tot en met 8
heeft al een bezoek gebracht aan de bibliotheek en heeft een uitgebreide rondleiding gehad. De kleuters
volgen later in het jaar. In de bibliotheek kunnen de kinderen kiezen uit een breed scala aan boeken.
Ze kunnen boeken kiezen die hen interesseren en boeken kiezen op hun eigen niveau. De kinderen
worden hierdoor gemotiveerd om (meer) te gaan lezen! Ga ook eens met uw kind naar de bibliotheek, uw
kind weet inmiddels de weg. Kinderen kunnen ook nog eens gratis lid worden van de bieb.

Mooie initiatieven in Zwolle
ClubExtra
Voor kinderen van 5 t/m 8 jaar is ClubExtra Zwolle misschien iets. Hier worden extra gymlessen gegeven.
Benieuwd wat ze doen? Bekijk het volgende filmpje over
https://www.youtube.com/watch?v=L5ZU55rWXAY
Meer informatie? Ga naar hun vernieuwde website: www.kidszwolle.nl
Theater de Makkers
Theater de Makkers start weer het nieuwe seizoen met allerlei theaterprojecten in.
Voor inlichtingen kunt u mailen met: info@theaterdemakkers.nl
Staking 5 oktober
Van een ouder Manon Jonker ontvingen wij een bericht. In verband met de Staking in het onderwijs op
5 oktober biedt de Tennisschool een oplossing voor opvang! Voor meer informatie, verwijzen wij u naar:
http://mailchi.mp/6fc67a7c12bf/staking-basisonderwijs-5-oktober-tennisschool-biedt-de-oplossing
Nationale Sportweek op de Parkschool
In de Nationale Sportweek (9 t/m 17 september) hebben we veel ouders in de gymzaal gehad wat heel
erg gezellig was. Bij elke groep waren er ouders die hebben gekeken, hebben aangemoedigd en zelfs
mee hebben gedaan!
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Naast de kijk/meedoe gymlessen voor de ouders waren er bij de Mudrun op het Hoge Laar heel veel
kinderen van de Parkschool die mee deden. Het woord ‘mud’ zegt het al; de kinderen waren ontzettend
vies aan het einde. De obstakels zijn moedig beklommen en alle kinderen kregen aan het einde en
welverdiende medaille!
Om de foto’s terug te zien kun je het makkelijkste op de facebook van de Mudrun kijken:

https://www.facebook.com/Hogelaarsemudrun/
Verstoppertje in de ‘Hide en Seek arena’ op Sportpark Marslanden

Op dinsdag 19 september hebben de groepen 8 de gymles niet in de gymzaal gehad maar zijn ze naar
Sportpark Marslanden gegaan om daar in de ‘pop-up arena’ verstoppertje te spelen. Met de beide
groepen tegelijk! Leuk voor de gezelligheid en toch stiekem ook wel heel erg handig om de namen te
leren kennen van de kinderen die je nog niet (zo goed) kent.
Naschools sporten met Kaboutersport en Beweeg je Suf!
De zomervakantie is al een tijdje voorbij en de
school is weer gestart. Dat betekent dat de
lessen van Kaboutersport en Beweeg je Suf ook
weer gaan starten. Na de herfstvakantie gaan we
weer starten!
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Aanmelden kan vanaf maandag 30 oktober, Tegen die tijd zal de aanmeldlink in de babbel verschijnen.
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).

Het aanbod op de Parkschool:
Kaboutersport*

gr. 1 en 2

donderdag

15.00u - 15.45u

gymzaal

Beweeg je suf!

gr. 3 en 4

donderdag

16.00u - 16.45u

gymzaal

* 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)
Met sportieve groet,
Sanne Weijschedé, buurtsportcoach
JEUGDSPORTFONDS
Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar
onvoldoende geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen
betaalt het Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de
sportattributen. Alle kinderen moeten kunnen sporten!
Voor meer informatie verwijzen we graag naar de website www.jeugdsportfonds.nl
Daar staat duidelijk beschreven hoe er eventueel gebruik gemaakt kan worden van het
Jeugdsportfonds. Voor meer informatie kunt u ook terecht bij Anette Gerrits.
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Bericht van de OR
Ouderraad zoekt een vertegenwoordiger voor groep 1
De OR bestaat uit 8 ouders, voor ieder leerjaar één (ook wel klassenouder genoemd) 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 bijv. aan de Sint- en Kerstviering, Pasen, Sportdagen en een projectweek. Er wordt ongeveer
eens per 6 weken vergaderd op dinsdagavond. De eerstkomende vergadering is op 17 oktober.
Wij zijn nu op zoek naar een ouder die graag betrokken wil zijn bij de school, die een zoon/dochter in
groep 1 heeft en zin heeft om de OR te komen versterken.
Alle ouders van groep 1 kinderen die interesse hebben voor de OR worden van harte uitgenodigd om te
reageren! Dus heeft u interesse, laat het ons weten!
Dat kan via: ouderraad@parkschoolzwolle.nl Meer informatie over de taken en samenstelling OR is ook te
vinden op de website van de Parkschool.
Verkeersouder gezocht
Vanwege het vertrek van de huidige verkeersouder aan het einde van dit schooljaar zijn we op zoek naar
een nieuwe verkeersouder, die in het huidige schooljaar kan meelopen en de taken vanaf volgend jaar
kan overnemen. De verkeersouder denkt actief mee met de school over zaken die de verkeersveiligheid
rondom school betreffen en is betrokken bij activiteiten die deze verkeersveiligheid bevorderen. Daarnaast
organiseert de verkeersouder de ANWB fietscontrole in het najaar samen met hulpouders.
Heb je interesse voor de deze vacature, laat dit dan weten via ouderraad@parkschoolzwolle.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige verkeersouder Kim de Gruyter,
klassenouder van groep 8 op kimdegruyter@gmail.com

GGD IJsselland
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Ik zal mij even voorstellen: Mijn naam is Anja de Jonge. Ik ben werkzaam als
jeugdverpleegkundige bij de GGD IJsselland. Sinds 1 september 2016 ben ik
verpleegkundig-aanspreekpunt van onder andere de Parkschool. Ik ben zelf
moeder van 5 kinderen, in de leeftijden van 22, 20, 15, 12 en 7 jaar, dus van
alle markten thuis. Zelf woon ik in Zwolle en werk ik 3 dagen in de week,
waarvan dinsdag op het consultatiebureau aan het Straussplein.
Vanaf 1 september is er bij de GGD het een en ander veranderd wat u onder
andere kan merken doordat u met uw kind rond 5,5 jaar weer op het
consultatiebureau komt. Voor de school ben ik het aanspreekpunt voor vragen omtrent veelzijdige
onderwerpen, bijvoorbeeld zindelijkheid, luizenproblemen, opvoedingsvragen, gedrag, maar ook bij
financiële moeilijkheden kunnen wij proberen wat voor u te betekenen.
U kunt mij bereiken via de intern begeleider (Anette Gerrits) maar u mag mij ook persoonlijk benaderen.
Dit kan via mijn emailadres of telefoonnummer. Ook zijn er veel informatiefolders te vinden op de website
van de GGD (www.ggdijsselland.nl)
Wat ook erg leuk is, is dat u sinds 1 augustus zelf in het dossier van uw kind kan kijken via het
“mijnkinddossier”, u logt in met uw digid. Verder komt de doktersassistente in groep 2 en groep 7 op
school voor het reguliere onderzoek.
Groeten van Anja de Jonge
a.de.jonge@ggdijsselland.nl
06-30463456
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