!

Agenda
Maart/April 2018
23 maart

Klassenshow groep 4/5

29 maart

Paasviering

30 maart

Goede Vrijdag

2 april

Tweede Paasdag

3 april

Studiedag. Alle leerlingen vrij!

4 april

11.30 uur Tentoonstelling voor ouders project ‘Heelal’

6 april

9.00 – 11.30 uur Grote Peuterdag

6 april

Babbel komt uit

9 t/m 13 april
13 april

Oudercontactgesprekken (facultatief)
Klassenshow groep 5

De actuele agenda is terug te vinden op de website.
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen week stond in het teken van het project. We hebben daarover veel enthousiaste reacties
gekregen van zowel leerlingen als ouders. In deze Babbel kunt u daar meer over lezen. Verder heeft
groep 6 een grote beker in de wacht bij de Zwolse verkeersquiz.
Kortom fijne en bijzondere weken waar u in deze Babbel meer over kunt gaan lezen.
Namens het team, Martin en Danny
Nieuwe leerlingen
Groep 1/2a: Ise en Mette Duursma
Groep 1/2b: Liam Zunnenberg
Groep 1/2c: Valentijn Boom en Megan Lapré
Groep 6: Julian ten Wolde
Groep 7: Cedric ten Wolde
Wij wensen alle leerlingen een fijne en leerzame tijd toe op de Parkschool!
Vertrokken leerling
Nino Shirinbab (groep 1/2c) is inmiddels gestart op obs de Toonladder. We wensen Nino veel plezier op
zijn nieuwe school.
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Studiemiddag
Tijdens de studiemiddag van 14 maart heeft Sandra Timmer van de Openbare Bibliotheek de Stadkamer,
een presentatie gegeven over leesplezier. Leesplezier is een belangrijk onderdeel dat al vanaf heel jong
gestimuleerd kan worden. Op school stimuleren wij het leesplezier door de kinderen in aanraking te laten
komen met boeken die ze echt leuk vinden en door verschillende activiteiten te organiseren met boeken.
Zo wordt er interactief voorgelezen en wordt er aan boekpromotie gedaan.
Tijdens de presentatie hebben we nog meer handvatten gekregen om het leesplezier van de kinderen te
vergroten. Zo kwamen er werkvormen met boeken aan bod en het belang van praten over boeken.

Thema Heelal
Na de voorjaarsvakantie zijn wij schoolbreed gestart met het thema ‘Heelal’.
Bij de kleuters kwam een marsmannetje op bezoek om het thema in te luiden. Op donderdag zijn de
leerlingen van groep 3 tot en met 8 in een planetarium geweest. Hier hebben ze veel kennis gekregen
over het heelal. Het enthousiasme was zo groot dat daarna in de groepen nog meer vragen opkwamen.
Ook is Mirjam Smit in alle klassen geweest om de kinderen over de maan en de sterren te vertellen.
De kinderen kregen een bingokaart, zodat ze thuis hiernaar op zoek konden gaan. Daarnaast hebben
verschillende groepen ook nog naar de zon gekeken door een eclipsbril en een echte telescoop.
In alle groepen zijn de leerlingen mooie creaties aan het creëren van de kennis die zij hebben opgedaan.
Op woensdag 4 april a.s. vanaf 11.30 uur zal er een tentoonstelling zijn voor ouders.

Groep 6 kwam bij de kleuters langs met hun tablet, om een Kahoot quiz te doen over planeten!
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Klassenshow groep 4
Vrijdag 9 maart was de klassenshow van groep 4. Heel veel ouders en opa’s en oma’s zaten in het
publiek en hebben genoten van het spel van de kinderen.
Hieronder een paar mooie beelden.

Groep 6 wint de finale van Grote Zwolse Verkeers Quiz!
Dinsdag 13 maart heeft groep 6 meegestreden in de finale van de Grote Zwolse Verkeers Quiz 2018 in
theater Odeon. Na eerst in de voorrondes tot de beste scholen van Zwolle te behoren, werd de klas
uitgenodigd om ook te gaan strijden voor de titel van beste verkeersklas. En ook deze strijd werd dus
gewonnen!
In de voorrondes moest de hele klas een quiz maken en
deze werd zeer goed gemaakt. Joost en Jin Qiu bleken de
grootste verkeerskenners van de klas te zijn en mochten
daardoor aantreden in de finale namens de school.
Natuurlijk ging de hele klas mee om de twee kinderen aan
te moedigen in het grote theater. De klas had allerlei
posters, spandoeken en yells gemaakt om te zorgen voor
de positieve aanmoedigingen.
De finale werd gepresenteerd in een kolkend en bomvol
theater Odeon door niemand minder dan Klaas van
Kruistum (bekend van Checkpoint!, Wie is de Mol, Klaas
Kan Alles). Twaalf scholen waren doorgedrongen tot dit spektakel en in een bloedstollende finale bleken
Joost en Jin Qiu de meeste vragen goed te hebben. Wat een prestatie van de hele klas! Gefeliciteerd!
Verkeersveiligheid rondom de Parkschool
Iedereen heeft belang bij veilig verkeer rondom de Parkschool. Sinds een tijdje ben ik de verkeersouder
en help de school mee met het verbeteren van de veiligheid. Mijn naam is Din Rijniers en ben de vader
van Nina (groep 1/2C) en Selma (groep 3). Samen met de school ga ik kijken waar het veiliger kan en
welke middelen daarvoor nodig zijn. Ook zal ik namens de Parkschool meedenken met het project
Spoorzone, in dat project is ook het herinrichten van de Westerlaan opgenomen.
In de Babbel zal ik onderwerpen bespreken die actueel zijn. Ik ben via email te bereiken voor vragen of
ideeën (Verkeersouder-parkschool@ooz.nl), met alleen klachten kunnen we weinig tot niets beginnen.
In de bijlage bij deze Babbel een advies voor een fietsroute waarbij je veilig de Westerlaan kunt
oversteken als je uit de richting van de Willemskade komt.
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Maak kennis met de Parkschool!
Op vrijdagochtend 6 april a.s. van
9.00 tot 11.30 uur zijn peuters en
ouders van harte welkom op de
Parkschool. Tijdens deze ochtend
kunt u kennis maken met de
Parkschool en kunnen peuters een
aantal activiteiten doen.
U komt toch ook met uw peuter?
TussenSchoolseOpvang
We zijn heel blij over hoe de TussenSchoolseOpvang in de praktijk loopt. De samenwerking met de
vrijwilligers, onder leiding van Reina Koning, pedagogisch medewerker van Doomijn en het team loopt
goed. Ondanks de griepperikelen, ook bij de vrijwilligers, waren er steeds voldoende vrijwilligers om
onze kinderen te begeleiden.
Deze week hebben de bestuursleden -ouders van school- van ‘Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse
Opvang Openbare Parkschool’ overleg gehad. De bestuursleden zijn blij met bovenstaande ontwikkeling
en willen deze werkwijze ook komend jaar voortzetten. Hiervoor is natuurlijk nodig dat de kosten door
alle ouders worden opgebracht.
Het is goed om te zien dat er voor 73% van de kinderen al is betaald. Hartelijk dank hiervoor!
Het bestuur streeft ernaar dat alle ouders betalen. Vandaar dat de ouders van de kinderen die nog niet
hebben betaald binnenkort een mail ontvangen met het verzoek om de bijdrage aan de TSO alsnog te
voldoen.
Paasviering donderdag 29 maart!
Op donderdag 29 maart willen wij gezamenlijk aandacht geven aan Pasen. Wij gaan deze dag beginnen
met een ontbijt in de eigen klas. Alle kinderen nemen hun eigen Paasontbijt mee (inclusief bord en
bestek). Wij zorgen voor drinken. Daarna gaan de kinderen van de onderbouw paaseieren zoeken op het
plein. Daarbij zal de paashaas hoogstpersoonlijk aanwezig zijn. De kinderen van de groepen 6 t/m 8
houden de jaarlijkse eiertikwedstrijd. Alle kinderen nemen 1 gekookt ei mee! Na een enerverende strijd
in de eigen klas, volgt er een zinderende finale op het podium in de hal. De winnaar verdient naast de
eeuwige roem ook nog een leuke (paas)verrassing!
Schoolvoetbal groep 3/4
Net als vorig jaar wordt er weer een schoolvoetbaltoernooi voor groep 3/4 georganiseerd.
Op woensdag 16 mei staat het schoolvoetbaltoernooi voor groep 3/4 weer op de agenda! Het is weer tijd
om teams te verzamelen en ons daarvoor aan te melden.
Voor het aanmelden van teams gebruiken we dit jaar online inschrijfformulier. Vul het onderstaande
formulier in als je mee wilt doen. Wanneer er meer inschrijvingen zijn dan plekken in de teams zal er
geloot worden. Aanmelden kan tot vrijdag 23 maart.
Daarnaast is voor elk team een begeleider nodig. Wanneer er geen begeleiding is, zal het meedoen met
een team erg lastig worden.
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Extra toernooi dag?
Gezien het aantal scholen die interesse getoond hebben voor deelname aan het toernooi kan het zijn dat
we een tweede toernooi dag in moeten plannen om alle teams deel te kunnen latennemen.
Mogelijk wordt dit woensdag 30 mei 2018, maar dan is ook de finale schoolkorfbal of woensdag 13 juni
2018. Hierover wordt u nader geïnformeerd.
Indeling team
Het schoolvoetbaltoernooi kent een indeling in de leeftijdscategorie voor kinderen uit groep 3 en uit groep
4 (jongens en meisjes apart).
Bij de indeling van de teams is het belangrijk het volgende in acht te nemen: (max. 2 teams).
Een jongens- en meisjesteam (groep 3 en 4) bestaat uit 4 veldspelers en 1 keeper. Totaal dus 5 kinderen.
Er mogen geen jongens meedoen met meisjesteams. Meisjes mogen wel meedoen met jongensteams,
mits desbetreffende meisjes niet bij de meisjesteams zijn ingedeeld.
Er mogen geen jongens en meisjes van groep 4 meedoen in de teams van groep 3. Jongens en meisjes
van groep 3 mogen wel meedoen in de teams van groep 4.
De mogelijkheid bestaat om 2 extra teams per categorie aan te melden. Deze teams per categorie komen
op een reservelijst. Mocht het passen in het wedstrijdschema, dan worden deze teams geplaatst op
volgorde van binnenkomst van de deelnameformulieren totdat het wedstrijdschema ‘vol is’.
Er is een verantwoordelijke leerkracht aanwezig. Daarnaast wordt elk team begeleid door een leerkracht
of ouder.
AANMELDEN KAN VIA: https://goo.gl/forms/I4BNRvG9n9ZKXBQK2
Schooltennis
Aankomende week komen de trainers van tennisclub Z.L.T.B. op woensdag ochtend op de
Parkschool om de groepen 1 t/m 3 tennis les te geven.
Op donderdag gaan de andere groepen naar het park van Z.L.T.B. toe om daar een
tennisles te krijgen!
Kleine impressie van vorig jaar: https://twitter.com/ZLTBtennis/status/846763313124036608
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