13 april 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met veel trots presenteren wij u de nieuwe opzet van onze
nieuwsbrief. De naam Babbel behoort dan nu echt tot het
verleden. In een eerder stadium hebben wij u allen nog
gevraagd naar een eventuele nieuwe naam. In deze opzet
hebben wij echter geen naam voor de nieuwsbrief nodig.
In de volksmond zal waarschijnlijk Babbel nog wel bij u in
gebruik blijven. Wij zullen als school spreken over nieuwsbrief.
Het is overigens meteen een goed gevulde editie geworden.
Eén item willen wij er kort uitlichten.
Wij zijn erg blij zijn met de betrokkenheid van ouders binnen
onze school. Enkele ouders hebben het plan gevat ook op
financieel gebied te kijken of er mogelijkheden zijn voor
ondersteuning. Wederom een mooi ouderinitiatief wat wij als
school zeer waarderen. Verderop leest u meer over deze
Stichting Vrienden van de Parkschool.

Veel leesplezier
Namens het team,
Danny & Martin

17, 18 en 19 APRIL 2018

CITO GROEP 8
Volgende week dinsdag starten de leerlingen van groep 8 met de
CITO-toetsen. Wij wensen hen veel succes!
17 APRIL 2018

OR-VERGADERING
20 APRIL 2018

KONINGSPELEN
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u informatie over het
programma
24 APRIL 2018

MR-VERGADERING
27 APRIL 2018

KONINGSDAG
Alle leerlingen zijn vrij
30 APRIL T/M 11 MEI 2018

MEIVAKANTIE
18 MEI 2018

KLASSENSHOW GROEP 6
18 MEI 2018

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2b: Juna Bosch
Groep 1/2c: Valérian de Vries en Pip Schepers
Wij wensen Juna, Valérian en Pip een fijne en leerzame tijd toe
op de Parkschool!

VERTROKKEN LEERLINGEN
Yi Cong (groep 6) en Yi Xi Li (groep 7) zijn verhuisd. Wij hopen
dat ze snel gewend zijn op hun nieuwe school in Delft.

FORMATIE SCHOOLJAAR 2018-2019
Een groot deel van het schooljaar zit er alweer op.
De voorbereidingen rondom het nieuwe schooljaar zijn gestart.
Momenteel staat de “formatie” hoog op de agenda. Als we in het
onderwijs spreken over de formatie, gaat het over het aantal
leerlingen, de te verwachten instroom, het aantal groepen en het
aantal leerkrachten dat we kunnen inzetten.
Indeling groepen en leerlingen
Naar aanleiding van het verwachte leerlingaantal kunnen we
komend schooljaar starten met 12 groepen.
Er komen vier groepen 1/2.
De leerlingen die komend schooljaar starten in groep 1/2 zullen
worden verdeeld over vier groepen.
Deze verdeling zal bekend worden gemaakt, zodra we de indeling
van de leerlingen en de leerkrachten weten.
De overige groepen zijn:
Groep 3
Groep 5/6
Groep 3/4 Groep 6
Groep 4
Groep 7
Groep 5
Groep 8

De leerlingen uit groep 2 komen in groep 3.
De leerlingen uit de huidige groepen stromen door naar de volgende
groep. Dit natuurlijk tenzij er in onderleg overleg wordt besloten een
leerling een jaar over te laten doen.
Indeling leerkrachten
Op dit moment weten wij de indeling van de leerkrachten nog niet.
We hopen hier uiterlijk eind juni - liefst eerder - meer over te kunnen
vertellen. Zodra we de indeling weten zullen we u hierover inlichten.

VAKANTIES SCHOOLJAAR 2018-2019
Datum

Opmerking

Herfstvakantie

ma 22 oktober t/m

adviesdata OCW

Kerstvakantie

vr 26 oktober 2018
ma 24 december 2018 t/m

verplicht

vr 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie

ma 18 t/m vr 22 februari

adviesdata OCW

Goede Vrijdag

vr 19 april 2019

keuzevrijheid school

Tweede Paasdag

ma 22 april 2019

feestdag

Koningsdag

za 27 april 2019

weekend

Meivakantie week 1

ma 22 april t/m vr 26 april 2019

adviesdata OCW

Meivakantie week 2

ma 29 april t/m vr 3 mei 2019

verplicht

Hemelvaart + dag erna

do 30 en vr 31 mei 2019

feestdag (30 mei) / keuzevrijheid
school (31 mei)

Tweede Pinksterdag

ma 10 juni 2019

feestdag

Zomervakantie

ma 15 juli t/m 23 augustus 2019

verplicht

Zie ook de website school

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)
OPGAVE BSO DOOMIJN OP WOENSDAG
Een aantal ouders heeft zich opgegeven voor de BSO op
woensdag,
Doomijn kan echter pas een groep beginnen bij 5 leerlingen. Wilt u
ook BSO op de woensdag? Wilt u dit dan melden bij Doomijn?

OPGAVE BSO DOOMIJN OP ANDERE DAGEN
Door de groei van het aantal kinderen op school stijgt ook het
aantal aanmeldingen op de BSO.
Nadat begin dit schooljaar het aantal plekken al is verhoogd, zijn
we nu opnieuw in gesprek met Doomijn i.v.m. verdere uitbreiding.
Zowel Doomijn als de school gaan ervan uit dat er voor ieder kind ook komend schooljaar - een plek zal zijn op de BSO.

STUDIEDAG
Op dinsdag 3 april heeft het team een studiedag gehad.
In groepen heeft het team de uitkomsten van de CITO-toetsen van
januari geanalyseerd. Daarna is vooral met elkaar besproken welke
werkwijzen de kinderen aanspreken en de gewenste resultaten
geven.
Samen hebben we daarna het project ‘Heelal’ geëvalueerd.
De conclusie is dat de betrokkenheid van de leerlingen erg groot
was en ook leerzaam. Leerlingen, leerkrachten en veel ouders
waren erg enthousiast. Het volgende project is in juni gepland.
De school krijgt volgend jaar geld om de werkdruk te verminderen.
De wensen van het team zijn geïnventariseerd. We zullen de
komende periode gebruiken om te kijken wat ook daadwerkelijk
realiseerbaar is.
Eind mei/begin juni houden we een ouderavond waarin de
verschillende werkgroepen binnen het team in gesprek gaan met
ouders. De werkgroepen zijn met de eerste voorbereidingen
gestart.

KONINGSSPELEN VRIJDAG 20 APRIL
Volgende week vrijdag 20 april is het zover, de Koningsspelen.
De kinderen zullen deze dag lekker veel bewegen en zijn er op en
buiten school diverse activiteiten te beleven.
Groep 1 t/m 4 hebben een programma op school. Er zal worden
gesport, gedanst en gefeest! De leerkrachten hebben een speciaal
programma in elkaar gedraaid voor binnen en buiten. Volgens de
normale schooltijden worden de kinderen die dag op school
verwacht en opgehaald. Er wordt gezorgd voor wat lekkers te eten
en te drinken in de pauze. Sportieve (buiten)kleding is voor deze
dag wel fijn.
Groep 5 t/m 8 zullen dit jaar Koningsspelen hebben op locatie,
namelijk bij Sportpark Marslanden. Hier gaan de kinderen samen
ontbijten, dansen en natuurlijk sporten onder begeleiding van de
leerkrachten en vele sportdocenten. Het programma ziet er die dag
als volgt uit:

8.30 uur Aankomst ochtendprogramma
8.45 uur Koningsontbijt
9.00 uur Koningsquiz
9.15 uur Start met dansje Fitlala
9.40 uur Sportprogramma
12.05 uur Einde ochtendprogramma
De kinderen verzamelen en worden opgehaald op eigen
gelegenheid en zijn deze dag dus ook 's middags vrij. Mocht dit
praktisch niet lukken, kunnen de kinderen ook meelopen of fietsen
naar school met de leerkrachten en daar op een later tijdstip
worden opgehaald. Dit gaat dan in overleg met de leerkracht.
Verder zijn de kinderen al omgekleed in sportoutfit (noppen zijn niet
toegestaan, kunstgras/hockeyschoenen wel), hebben ze ook wat
warme kleding mee wanneer dit nodig is en wat te eten en drinken
voor tussendoor.
We gaan natuurlijk uit van mooi weer en veel plezier en sportiviteit!

STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKSCHOOL
Tijdens één van de ouderavonden is dit schooljaar vanuit de
ouders het idee ontstaan voor de oprichting van een
vriendenstichting voor de Parkschool. De gedachte daarbij is dat
ouders op veel manier zich inzetten voor de Parkschool en dat één
van deze manieren ook kan zijn het geven van steun in de vorm van
een financiële of een andersoortige bijdrage.
De Stichting Vrienden van de Parkschool heeft als doel om op
projectbasis aan de Parkschool ondersteuning te bieden. Jaarlijks
wordt daarvoor in overleg met de directie van de Parkschool een
project uitgekozen. De ondersteuning vanuit de vriendenstichting
komt ten goede aan alle kinderen van de Parkschool.
Zo is bijvoorbeeld voor dit schooljaar gekozen voor het project
Snappet. De leermethoden die door middel van tablets aan de
kinderen kunnen worden aangeboden, zorgen ervoor dat het
individuele kind op zijn of haar niveau kan leren. Tegelijkertijd zorgt
deze methode ervoor dat de leerkracht meer tijd kan besteden aan
persoonlijke begeleiding.
Met het project Snappet is een budget gemoeid van circa € 9.000.
De Stichting Vrienden van de Parkschool heeft als doelstelling om
vanuit de ouders van kinderen van de Parkschool dit budget bijeen
te krijgen. Op die manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan
de kwaliteit van onderwijs. En daarmee aan de ontwikkeling en
ontplooiing van onze kinderen.
Doet u ook mee als u één dezer dagen wordt benaderd?
Namens de Stichting Vrienden van de Parkschool in oprichting,
Harke Plas, vader van Meke in groep 2-3, Kato en Puk in groep 6
Kim de gruyter, moeder van Catho in groep 4, Yens in groep 5 en
Steijn in groep 8.

GROTE PEUTERDAG
Afgelopen vrijdag hebben wij onze jaarlijkse
peuterdag weer gehad. Alle scholen van onze
stichting hebben dan een inloopochtend voor
nieuwe ouders. Wij hebben ongeveer 50
nieuwe ouders kunnen verwelkomen, maar het
is natuurlijk de vraag of deze allemaal
uiteindelijk een keuze voor onze school zullen
maken. Wij kijken terug op een gezellige
ochtend.

JANTJE BETON
Ook dit jaar doet de Parkschool weer mee met de Jantje Beton
Loterij. Dit goede doel zet zich in voor kinderen. Zij vinden het
belangrijk dat kinderen veel en vaak kunnen buiten spelen en dat zij
dit kunnen doen in een uitdagende speelruimte.
In de periode van 16 t/m 30 mei kunnen alle kinderen Jantje Beton
loten verkopen. Dit gaat per machtiging waardoor de kinderen niet
met geld over straat lopen.
De helft van de totale opbrengst is voor Jantje Beton en de andere
helft is voor onze school. Dit geld zullen wij besteden aan het
schoolplein want ook wij willen graag dat onze kinderen met plezier
kunnen spelen op ons schoolplein.

GROEP 7
MEER JONGENS IN HET ONDERWIJS
Jullie weten misschien wel dat er weinig meesters zijn op school als
leraar. En daarom hebben de jongens van groep 7 een halve dag bij
de kleuters geholpen. Om al een beetje ervaring te hebben om
meester te worden. We hebben boekjes gelezen, we hebben
meegespeeld met de kleuters , maar er moest natuurlijk ook
opgeruimd worden. We mochten zelfs mee voetballen, dat was super
leuk en grappig. De kleuters hebben zelfs een buiten bingo gedaan
met cijfers die je mocht zoeken. En wij mochten de kaartjes
verstoppen.
(Geschreven door: Max van Marwijk)
De jongens van groep 7 zijn in verschillende groepjes opgedeeld.
Naar de kleuters je mocht alleen of met zijn tweeën. Je ging eerst
naar de kleuters of je ging eerst naar groep 8 en daarna naar de
kleuters. In groep 8 kreeg je een boekje daar in moest je een brug
ontwerpen en je had leuke spelletjes in het boekje.
(Geschreven door: Cedric ter Wolde)

MEER MEIDEN IN DE TECHNIEK
11 april hadden de meisjes Girlsday. Eerst kwam de bus bij school
om ons op te halen en naar het Provinciehuis Overijssel te rijden.
Daar kreeg je in een zaal met microfoontjes uitleg over wat we die
dag gingen doen. Daarna gingen we naar de brug in Hasselt, waar
we van alles uitgelegd kregen over de werking van de brug. We
kregen ook te zien hoe de brug omhoog ging als er een boot
aankwam. Daarna gingen we naar Schagen, om te kijken hoe asfalt
en beton werd gemaakt. Er waren ook enorme bergen met kleine en
grote stenen. We mochten ook op een van de bergen klimmen. Tot
slot hadden we nog 2 prijzen te winnen: voor een teddybeer moest je
raden hoeveel zout er gestrooid wordt op een vierkante meter. Voor
de andere prijs moest je allemaal vragen beantwoorden. Het was
heel leuk!
(Geschreven door Max Uneken)

PROJECT HEELAL
We zijn na de voorjaarsvakantie gestart met project! Met dat
project hebben wij een planeet van het heelal gemaakt. We
moesten ook informatie uitwerken op een blaadje waar
bijvoorbeeld op staat hoe ver de planeet van de zon afligt. De hele
klas mocht ook de schaal meten, waardoor we wisten hoe groot de
planeet in het echt was. Als we klaar waren met onze planeet
mochten we een raket, astronautenpak of een kahoot quiz maken.
Wij hebben met de groep ook een bingo gedaan, als je
bijvoorbeeld de halve maan zag, mocht je deze aanstrepen. Ook
zijn we met de klas in een bol (planetarium) geweest. Daar werd
uitgelegd wat de grote en kleine beer was. Aan het eind van het
project mochten ouders komen kijken, naar wat we hebben
gemaakt.
(Geschreven door Shania Drost)

GROEP 8B
ONLINEKRANTEN HEELAL
De afgelopen maand heeft groep 8b, net als alle andere klassen
veel geleerd over het heelal. Ze hebben het zonnestelsel op schaal
nagemaakt en vele mooie knutsels gecreëerd. Gedurende het
project hebben ze ook veel informatie over de ruimte gelezen in
boeken en op het internet. Deze interessante weetjes hebben ze
verwerkt in een onlinekrant. Waarbij ze de tekst in eigen woorden
hebben gezet en erbij hebben vermeld welke bronnen ze hebben
gebruikt. Een mooie voorbereiding op het voortgezet onderwijs.
Nieuwsgierig geworden? Via de onderstaande link kunt u twee
voorbeeld kranten bekijken.
De krant van Sophie over de zon:
http://www.nieuwstool.nl/index.php?code=3qlil6qf3p6fp
De krant van Tjerk, Sean, Joep en Derk Pieter over de maan:
http://www.nieuwstool.nl/index.php?code=ufz3znfsufnsf

SCHOOLVOETBAL
Ook dit jaar zijn waren de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigd bij
het schoolvoetbal toernooi 2018. In totaal hadden we 6 voetbal
teams die mee hebben gedaan. Ondanks de regen was het
gezellig, leuk en heel sportief!

TENNIS BIJ ZLTB
ZONDAGOCHTEND 22 APRIL, 27 MEI & 24 JUNI
Woensdagochtend 21 maart stonden wij (Wilco, Jelle en juf
Sanne) met heel veel tennisrackets en ballen voor de ingang van
jullie mooie school. Erg benieuwd naar de kids van groep 1/2 en
2/3 die we in de gymzaal hun eerste tennisles mochten geven.
Voor sommigen klinkt het misschien onmogelijk, maar wat
hebben deze kids leuk getennist. Wat hebben we allemaal
gedaan. Gooien, vangen, rollen, splashen, vloerrally’s, iets met
een dobbelsteen en een zandloper en nog veel meer. Super om
zoveel jonge kids enthousiast te maken voor deze mooie sport,
en enthousiast dat waren ze.
Maar dat was nog niet alles, de volgende dag kwamen alle
andere groepen naar tennisclub ZLTB toe aan de
Wilhelminastraat om op een echte tennisbaan kennis te maken
met tennis. Serveren, rally’s en scoren, forehands, backhands,
service en zelfs de volley alles uit het tennis zagen wij voorbij
komen. Al met al kijken wij terug op een geslaagde twee dagen.
Lijkt het je leuk om nog meer kennis te maken?
Voor de groep 1 en 2 kids (samen met papa/mama) hebben wij,
speciaal voor deze leeftijdsgroep, het tenniskidsblauw
programma.

Dit is op zondagochtend 22 april, 27 mei en 24 juni van 09.0009.45 uur op de banen van de ZLTB.
Inschrijven gaat via deze link
https://www.breakpoint.nl/evenement/tennikids-blauw/
Voor alle oudere kids…… wil je een lesje meedraaien, mail
dan naar info@breakpoint.nl
Wie weet tot op de baan, en anders misschien tot volgend jaar.
Hartelijke Groet
Wilco Lindeboom en Jelle Boers

BUBBELRUN
Weet jij al wat je gaat doen met Pinksteren Wij wel!
Want wie vindt het nou niet heerlijk eens een keer door de
schuim te mogen banjeren, kruipen, rennen en vallen?
De eerste stappen zijn misschien even wennen maar daarna
ga je los! Trek je sportschoenen of gympen aan en ga door
de verschillende schuimzones. Spelen in schuim is leuk!
Geef je samen met je vriendjes/vriendinnetjes, broertjes,
zusjes, klasgenoten, buurkinderen, sportgenootjes op
en doe mee aan de 2.5 km of 5 km run. Iedereen kan deze
run meelopen. Je kan wandelend of rennend het parcours
afleggen.
De opbrengst gaat naar
stichting Get Connect.
Loop mee voor " mijn leven met
mijn hersenschudding"
#invisibleinjury.
Loop hand in hand over de finish.
Niemand hoeft alleen te staan,
met elkaar maken we deze wereld
tot een betere plek!
Hier wil je bij zijn!
Inschrijven www.bubbelrun.nl
15% korting met couponcode:
scholenzwolle2018
Impressie filmpje voor kinderen:
klik hier

HEEFT U VRAGEN?
Bel met T. 038 – 421 18 83
Of mail met de directie: directie-parkschool@ooz.nl
MEER INFORMATIE
Download onze schoolgids op:
www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
Kijk op onze website:
www.parkschoolzwolle.nl

Westerlaan 22, 8011 CC Zwolle
T. 038 421 18 83
Info-parkschool@ooz.nl
www.parkschoolzwolle.nl

