!

Agenda
Februari / Maart 2018
20 en 21 februari
23 februari
26 februari t/m 2 maart

Oudercontactgesprekken groep 8
Studiemiddag. Leerlingen ’s middags vrij!
Voorjaarsvakantie

6 maart

OR vergadering

9 maart

Klassenshow groep 4

13 maart

MR vergadering

14 maart

Studiemiddag. Leerlingen ’s middags vrij!

16 maart

Babbel komt uit

23 maart

Klassenshow groep 5

30 maart

Goede Vrijdag

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De griepgolf duurt nog voort op de Parkschool, maar wij hebben er ons redelijk doorheen kunnen
worstelen. Ziek zijn is natuurlijk altijd vervelend, maar deze periode is voor een school ook wel meteen
een extra vervelende.
De toetsen en rapporten worden immers in deze tijd gemaakt. Afgelopen week werd dat afgerond met
rapportgesprekken. Volgende week zijn de gesprekken voor groep 8.
Zo kunnen we hopelijk vol goede moed richting de voorjaarsvakantie. Voor de vakantie zal er geen Babbel
meer verschijnen. Via deze weg wensen wij alle leerlingen een aantal heerlijke vrije dagen.
Namens het team, Martin en Danny
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2a: Noor Brummelhuis
Groep 1/2b: Sarah Hessink
Groep 1/2c: Rijk Brummelhuis
Wij wensen Noor, Sarah en Rijk een fijne en leerzame tijd toe op de Parkschool!
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Griepgolf
De afgelopen weken zijn er veel zieke kinderen geweest. Soms waren er hele gezinnen getroffen door de
griep. Op 22 januari kregen wij ruim 20 meldingen van zieke kinderen.
Een week later bleken ook de leerkrachten niet allemaal bestand tegen het griepvirus.
Meester Dennis, juf Marianne en juf Sandra Beumer werden ook ziek. Doordat het aantal invallers beperkt
is en er veel leerkrachten ziek waren, was er vaak geen invalleerkracht voor handen.
Op maandag 29 januari zijn de kinderen van groep 1/2c verdeeld over de andere kleutergroepen.
Op dinsdag hebben wij de ouders van groep 1/2c verzocht om de kinderen zoveel mogelijk zelf op te
vangen. De kinderen die wel naar school kwamen, zijn opgevangen in de andere kleutergroepen.
Op woensdag heeft juf Crystel in haar ambulante tijd voor de groep gestaan. Gelukkig was er op
donderdag en vrijdag een invaller beschikbaar.
Juf Ansje heeft op maandag 29 januari juf Marianne in groep 8b vervangen.
Op dinsdag t/m donderdag zijn de groepen 8 samengevoegd.
Op donderdag 1 februari werd juf Sandra Beumer ziek. De kinderen zijn opgevangen in groep 4 en 4/5.
Op vrijdag hebben wij de ouders van groep 5 verzocht om de kinderen zoveel mogelijk zelf op te vangen.
De kinderen die wel naar school kwamen zijn opgevangen in de andere groepen.
Ondanks alle zieke kinderen, ouders en leerkrachten is de opvang goed verlopen. Dit door de flexibiliteit
van onze kinderen, ouders en het team. Hartelijk dank hiervoor!
Leesplezier
Leesplezier is een belangrijke doelstelling van de Parkschool, dit ontstaat in een
stimulerende leesomgeving. Op school creëren wij onder andere een stimulerende
leesomgeving door kinderen in aanraking te laten komen met aantrekkelijke boeken.
Om de zes weken gaan de groepen 3 t/m 8 naar de bibliotheek, om boeken te zoeken
die de kinderen écht leuk vinden. Daarnaast hebben de medewerkers van de
Stadkamer alle leesboeken op school gesaneerd. Er is gekeken naar boeken van
10 jaar of ouder, en naar het uiterlijk van de boeken. Binnenkort krijgen wij
collectieadvies wat betreft de leesboeken, om te kijken hoe en met welke leuke boeken wij onze
bibliotheek op school kunnen aanvullen.
Lezen en voorlezen bevordert het taalgevoel en het leesplezier. Leesplezier motiveert de kinderen om
meer te lezen. Veel lezen bevordert onder andere het vloeiend lezen, de woordenschat én het begrijpend
lezen. Lezen is dus erg belangrijk!!
Voorlichting Snappet
Maandagavond 5 februari hebben de leerlingen uit de groepen 4, 4/5, 5 en 7 hun ouders laten zien hoe ze
werken met Snappet. Er was een goede opkomst en de betrokkenheid van de aanwezige ouders en
kinderen was erg groot.
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Instrumentencarrousel
De kinderen van groep 5 en 6 maken kennis met allerlei instrumenten. Ze konden zich inschrijven voor
bijvoorbeeld trompet, blokfluit, harp, gitaar en keyboard. Tot nu toe hebben de kinderen twee workshops
gevolgd, en zijn ze erg enthousiast!

Juf Mirjam
Juf Mirjam is maandag 5 februari geopereerd aan een hernia. De operatie is goed
verlopen en ze was de volgende dag al thuis. Van de leerlingen van haar groep heeft
ze een mooie tekeningen gekregen en van de ouders een bos bloemen.

Klassenshow groep 3
Afgelopen vrijdag heeft groep 3 een klassenshow over het circus gegeven.
Het was een groot succes.
Er waren clowns, olifanten, jongleurs, goochelaars en zelfs gevaarlijke tijgers. Na afloop kregen ze een
groot applaus!
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Groep 1/2c
Hoe gaaf is dat, sinds kort hebben wij een heuse sloophoek. Wij komen van alles tegen van tandwielen tot
veertjes en koperdraadjes. De jongens en meisjes beleven hier veel plezier aan. Wij hopen binnenkort
een vliegende robot te maken van alle losse onderdelen.

Zwemmen

Op woensdag 24 januari heeft een team van onze school meegedaan
met de schoolzwemkampioenschappen. Er deden in totaal 47 teams
mee. Ons team, bestaande uit; Jan-Ruben, Lucas, Stan, Milou, Arnoud
en Carmen is van alle teams 23e geworden!

Schaaktoernooi
Op woensdag 7 februari heeft een team van de Parkschool meegedaan aan het schaaktoernooi op het
Deltion. In totaal deden er 72 teams mee en er is fel gestreden. Prachtige schaakpartijen zijn gespeeld.
Het team van de Parkschool heeft het ontzettend goed gedaan!
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Olympische Spelen op de Parkschool
In de gymles hebben de groepen 3 t/m 6 getraind,
geoefend en wedstrijden gespeeld met een aantal
Olympische Wintersporten. De leerlingen hebben
kennisgemaakt met o.a. bobsleeën, biatlon, ijshockey
en curling.

Bericht van de MR
Verkiezingen
Aan het einde van dit schooljaar ontstaan er 2 vacatures voor de oudergeleding van de
Medezeggenschapsraad (MR). Het gaat om het reglementair aflopen van de zittingstermijn (3 jaar).
Margriet Wiegman (VZ) en Meijken Engberts zijn niet herkiesbaar voor de functie. Wij zijn per het nieuwe
schooljaar 2018-2019 op zoek naar 2 ouders die zitting willen nemen. De kandidaat MR leden kunnen dit
jaar nog meedraaien met de MR vergaderingen.
De MR denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op de Parkschool. De MR heeft op bepaalde onderwerpen een advies- of instemmingsrecht.
Denk bijvoorbeeld aan de besteding van financieel middelen, de kwaliteit en vorm van het onderwijs,
vaststellen van vakanties en vrije dagen, de wijze waarop ouders meehelpen op school, formatieplanning,
huisvesting, visie en beleid van de school.
De MR vergadert in ieder geval 7 keer per schooljaar. Er zijn ook nog twee vergaderingen met de OR.
De MR bestaat op de Parkschool uit 6 leden; 3 ouders en 3 leerkrachten. In de MR vergaderingen is de
directie ook aanwezig. Zij is geen lid van de MR, maar heeft uitsluitend een adviserende rol.
Meer informatie over de MR is te vinden op de website van de Parkschool (onder ‘voor ouders’ MR).
Voor meer informatie over de vacatures kan contact opgenomen worden met Margriet Wiegman via
mrparkschool@gmail.com.
Kandidaten voor deze vacatures kunnen zich, met een korte motivatie, voor 1 mei aanstaande melden op
het bovengenoemde mailadres. Als er meerdere kandidaten zijn, zal er een verkiezing worden gehouden.
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Naschoolse activiteit: Kaboutersport
De voorjaarsvakantie staat voor de deur en dat betekent dat er weer een nieuw blok van kaboutersport
van start gaat.
Aanmelden kan vanaf maandag 5 maart. Dit kan via de website www.sportservicezwolle.nl/agenda
Kaboutersport is een naschoolse sportactiviteit voor kinderen van groep 1 en 2. Tijdens kaboutersportles
maken kinderen kennis met verschillende vormen van sport en bewegen. Klimmen, klauteren, bal- en
tikspelletjes en een eerste kennismaking met verschillende sporten! Kaboutersport wordt net als de lessen
bewegingsonderwijs gegeven door juf Sanne (vakleerkracht gym).
Kort samengevat:
WAT:
VOOR WIE:
WANNEER:
TIJD:
WAAR:
KOSTEN:

Kaboutersport *
Groep 1 en 2
Donderdag
15.00 uur - 15.45 uur
Gymzaal
€ 7,50 per blok

* 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.
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