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Agenda
September/Oktober 2017
11 september

19.00 uur infoavond groepen 1/2 en 8
20.00 uur infoavond groep 2/3 en 3

12 september

19.00 uur infoavond groep 4, 4/5 en 5
20.00 uur infoavond groep 6 en 7

29 september

Babbel komt uit

5 oktober

Onder voorbehoud

2 t/m 6 oktober

Landelijke Stakingsdag PO

Omgekeerde 10-minuten gesprekken

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zit de eerste week er weer op. In de laatste week van de vakantie hebben wij met het team de
start van het schooljaar voorbereid. Naast het feit dat er veel nieuwe gezichten in school werkzaam zijn,
hebben wij ook een enorme ontwikkeling doorgemaakt afgelopen schooljaar.
Deze ontwikkelingen willen wij vasthouden en verder uitbouwen. De belangrijkste ontwikkeling is het zicht
op onze leerlingen en groepen. Voor de vakantie zijn alle groepen en leerlingen goed overgedragen. Ook de
nieuwe collega’s hebben toen kennisgemaakt met onze manier van werken.
De inspectie was zeer te spreken over deze systematiek.
Het betere inzicht in elke individuele leerling en de groep als geheel, zorgt er voor dat wij ons onderwijs nog
beter kunnen afstemmen op de verschillende niveaus en behoeften van leerlingen. Dit schooljaar willen wij
hier nog beter naar kijken. Dat vraagt waarschijnlijkheid om verdere aanpassingen in lesstof, werkwijze en
benaderingswijze. Als team willen wij kijken welke vormen het beste bij onze school passen.
Dit jaar zal dan ook in het teken staan van het borgen van de ingezette ontwikkelingen.
Communicatie met ouders was afgelopen schooljaar een belangrijk focuspunt. Het is dan ook fijn om van
ouders terug te krijgen, dat u daar echt een verandering in ervaart. Uiteindelijk maak je de school met
elkaar. Aan het eind van het schooljaar is er een kleine pilot geweest om als school op een directere manier
in contact te staan met ouders. Voor dit schooljaar heeft dat geresulteerd in de KLASBORD-app. Daar heeft
u inmiddels een mailtje over ontvangen. Ook staan er dit jaar meer contactmomenten gepland.
Een ander punt is de inzet van ICT. Afgelopen schooljaar hebben wij geïnvesteerd in het materiaal.
Gedurende het schooljaar hebben verschillende leerkrachten zaken in de klas geprobeerd. Dit jaar willen wij
kijken hoe we ICT nog verder kunnen inzetten in de les. Snappet is hiervan een concreet voorbeeld.
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Natuurlijk zullen wij blijven kijken hoe onze opbrengsten zijn en of ons onderwijsaanbod wel voldoende
aansluit. Elke school heeft daar als het goed is ook elk jaar bewust aandacht voor. Wij moeten bijvoorbeeld
goed kijken naar het aanbod voor Engels en onze werkwijze bij het voortgezet technisch lezen. Als team
vraagt dat een kritisch blik. Wij hebben nu het voordeel dat we in het team mensen hebben, die het
onderwijs met een verschillend perspectief benaderen. Voor ons is het cruciaal om die blik als team vast te
houden.
Wij zijn gestart met het aanpassen van onze schoolvisie. In de schoolgids kunt u de eerste aanzet daarvan
vinden. Wij zullen hierin nog verdere stappen zetten, zodat iedereen de richting en visie helder heeft en kan
uitdragen.
Wij zijn trots op het team. Met enthousiasme en energie gaan wij dit schooljaar met vertrouwen tegemoet!
Danny Bergman en Martin Sangers
Vertrokken leerlingen
Tyza van Bruggen is deze week gestart op het PO VO 1014 onderwijs op obs de Toonladder.
Max Hutte is naar de internationale school in Ommen gegaan.
Eto en Léah Klompjan zijn geëmigreerd naar Malta.
We wensen Tyza, Max, Eto en Léah veel plezier op hun nieuwe school.
Informatieavonden
Volgende week maandag- en dinsdagavond zijn de informatieavonden.
Tijdens deze informatieavond geven wij veel informatie over het werken in de verschillende groepen en
kunnen de ouders die dat nog niet gedaan hebben gelijk kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) van
hun kind(eren). Kortom, een zeer nuttige avond, waar wij alle ouders hopen te zien.
Website en jaarkalender/agenda
De website is nu te zien op www.parkschoolzwolle.nl.
Een belangrijke verandering met de voorgaande jaren is dat de papieren kalender met de komst van de
nieuwe website is komen te vervallen. Op de website staat steeds de actuele agenda.
De lay-out van de website is compleet anders dan de oude. Als team zijn we erg blij met de nieuwe site.
De eerste reacties van ouders zijn ook erg positief.
Klasbord
U hebt informatie gekregen over Klasbord. Denkt u eraan om u aan te melden, zodat u alle informatie van
school op tijd krijgt?
Afscheid meester Géke Nalis met pensioen
Meester Géke gaat binnenkort met pensioen. Géke heeft nu dan ook geen groep meer. U zult hem nog wel
op school zien. Hij helpt waar nodig. Ook is hij betrokken bij de schoolreunie. Na 42 jaar voor de klas te
hebben gestaan zal hij dan echt afscheid nemen. Donderdagmiddag 19 oktober a.s. is er voor ouders de
mogelijkheid om na schooltijd hem de hand te drukken.
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Dagen dat kinderen geen school hebben
5 oktober
Deze week is bekend geworden dat het Primair Onderwijs op donderdag 5 oktober een actiedag zal
houden. Een grote meerderheid van het team wil zich bij deze actie aansluiten. Hoe de dag er uit gaat zien
weten we nu nog niet, maar de kans is groot dat er geen les zal zijn. Zodra er iets bekend is, wordt u op de
hoogte gesteld.
10 oktober
Op deze dag gaat het team andere scholen bezoeken om te kijken wat wij kunnen leren van deze scholen.
’s Middags zullen we op school de ervaringen met elkaar delen.
20 oktober
Op vrijdag 20 oktober is er een studiedag voor het team.
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