
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voor u ligt alweer de tweede vernieuwde versie van de 

nieuwsbrief. Wij hebben veel positieve reacties gehad op de 

nieuwe indeling. Mooi om dat ook van ouders bevestigd te 

krijgen. 

Inmiddels zijn wij natuurlijk al weer druk bezig met de formatie en 

inzet voor aankomend schooljaar. Helaas is het nu nog 

onvoldoende duidelijk om u daar al over te kunnen informeren. 

In de volgende nieuwsbrief leest u daar meer over.

Veel leesplezier

Namens het team,

Danny & Martin

18 mei 2018



28 MEI 2018

GEZAMENLIJKE MR-OR VERGADERING

29 MEI 2018

OR VERGADERING

30 MEI 2018

STAKINGSDAG PO IN ACTIE

Alle leerlingen vrij!

5 JUNI 2018

OUDERAVOND

De verschillende werkgroepen bestaande uit teamleden zullen op 

deze avond de ontwikkelingen en ideeën binnen school met u 

delen. Daarna willen de teamleden graag met u in gesprek over 

deze ontwikkelingen.

De werkgroepen zijn: taal, wereldoriëntatie, ICT, passend 

aanbod, Engels, rapporten/huiswerk en betrokkenheid.

Bent u er ook? U kunt zich vooraf opgeven via info-

parkschool@ooz.nl. Graag vermelden met hoeveel personen u 

komt, de naam van uw kind(eren) en de groep waarin ze zit(ten)

koffie 19.15 uur  |  start avond 19.30 uur  | einde 21.30 uur |

8 JUNI 2018

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

11 JUNI 2018

STUDIEDAG

Alle leerlingen vrij!

20 JUNI 2018

KLEUTERFEEST

Bij slecht weer wordt de datum 29 juni

26 JUNI 2018

SCHOOLREIZEN GROEP 3 T/M 7

9 T/M 11 JULI 2018

SCHOOLKAMP GROEP 8

11 JULI 2018

STOELTJES PASSEN

Wenochtend voor alle leerlingen om kennis te maken met de 

nieuwe leerkrachten en klasgenootjes. 

van 10.30 uur tot 11.30 uur

mailto:info-parkschool@ooz.nl


NIEUWE LEERLINGEN

Groep 1/2A: Sem van Leeuwen, Sion van Lente, Sophie de Groot

Groep 1/2B: Quintus Ip, Sophia de Boer

Groep 1/2C: Roos van Werkum, Mees Kremer

Groep 3: Katy-Ann van der Bend

Groep 4/5: Floyd Navarro Kroezen

Groep 8B: Alberd Jan Hoogenkamp

Wij wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de 

Parkschool!!



VERKEERSEXAMEN GROEP 7

Alle kinderen van groep 7 zijn geslaagd voor het 

verkeersexamen. Zowel het praktische deel als het theoretische 

deel. Van harte gefeliciteerd! 

VAN DE PLUSGROEP

Na heel erg hard gewerkt te hebben aan een reis door Nederland 

of door Europa en zelfs voor groep 8 een reis over de wereld, zijn 

we weer teruggekomen op school. Daar hebben we ons bezig 

gehouden met diverse opdrachten. Er waren rekenopdrachten, 

opdrachten over de Olympische winterspelen en diverse 

wereldoriëntatieopdrachten. De laatste opdracht was voor alle 

plusgroepen: “Maak een werkstuk”. Het onderwerp mochten ze 

zelf uitzoeken. Er mocht alleen aan gewerkt worden of met z’n 

tweeën. Aan de verschillende groepen worden natuurlijk wel 

andere eisen gesteld. Het aantal hoofdstukken varieert en de 

indeling van een werkstuk ook. De onderwerpen liepen uiteen 

van paarden, chocolade, frisdrank, snoep tot zaalhockey en nog 

veel meer onderwerpen. Er is met veel enthousiasme aan 

gewerkt en sommige leerlingen wilden nog wel een werkstuk. 

Nu zijn we weer bezig met wereldoriëntatie- of rekenopdrachten, 

web kwesties of toch nog een werkstuk (maar dan met verplicht 

onderwerp).

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi5sL2r3LbaAhXKY1AKHVLtAq4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.kaartenenatlassen.nl/wandkaarten/wereldkaarten/wereldkaart-staatkundig-316&psig=AOvVaw3gSBdzjk7aOdKq4JyZZlvW&ust=1523690692488068
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTksLk3LbaAhXKY1AKHVLtAq4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.dehoefslag.nl/laatste-nieuws/algemeen/wordt-oudere-paard-niet-te-mager.html&psig=AOvVaw1fE9UGEhp2ZmxT971b5cTc&ust=1523690817656454
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3oM-Q3bbaAhUKPVAKHeNrDwQQjRx6BAgAEAU&url=https://www.droominfo.nl/droomwoordenboek/droom/uitleg/snoep&psig=AOvVaw3Sg1flRtDTmt69M9lEntw_&ust=1523690912697497


SCHOOLVOETBAL GROEP 3 EN 4
Woensdag 16 mei was er voor de groepen 3 en 4 het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi. Deze vond plaats op de sportvelden 

van de SVI. 

Er deden maar liefst zeven teams mee van onze school. 

Waaronder 5 jongensteams en 2 meisjesteams. 

Het jongensteam 1 van groep 3 werd winnaar in de poule. 

Helaas verloren ze de achtste finale. Het jongensteam 

'Parkschool 1' heeft het gered tot aan de kwartfinale. 

Ze werden na een hele spannende wedstrijd die eindigde in 

een 3-3 stand uitgeschakeld toen er penalty's genomen 

moesten worden. 

Het was een hele mooie sportieve middag, aan het eind 

kregen alle spelers een mooi faantje. 



KLEUTERFEEST, SCHOOLREISJES EN SCHOOLKAMP

GROEP 1 EN 2 

Op 20 of 29 juni, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal 

er een kleuterfeest worden georganiseerd. De kinderen worden 

om 8.45 uur verwacht in “Speeltuin Vereniging Assendorp” aan 

de Geraniumstraat 1-A. U kunt uw kind om 11.30 uur weer bij de 

speeltuin ophalen. Voor eten en drinken wordt gezorgd en er zijn 

géén kosten aan verbonden.

GROEP 3, 4 EN 5 

Op dinsdag 26 juni gaan de leerlingen van groep 3, 4 en 5 op 

schoolreis naar familiepark “De Waarbeek” in Hengelo. We 

vertrekken vanaf school om 9.00 uur en zullen om 17.30 uur 

weer terug zijn. We verwachten de kinderen op de normale tijd 

op school. De schoolreis is inclusief een lunch. Afhankelijk van 

de temperatuur die dag kan er extra drinken worden 

meegegeven. Het is toegestaan een bescheiden hoeveelheid 

snoep mee te nemen en maximaal € 5,00 zakgeld.

Het schoolreisje kost voor ieder kind € 22,50. U kunt dit bedrag 

vóór vrijdag 1 juni a.s. overmaken op rekeningnummer 

NL39 RABO 0152249680 t.n.v. de ouderraad Parkschool. 

Onder vermelding van de naam van uw kind en de betreffende 

groep.



GROEP 6 EN 7   

Eveneens op dinsdag 26 juni vertrekken de leerlingen van groep 

6 en 7 voor hun jaarlijkse schoolreisje naar Burgers Zoo in 

Arnhem. Het vertrek vanaf school is om 8.30 uur. 

De kinderen verwachten we die dag om uiterlijk 8.15 uur op 

school. Om 17.00 uur zijn we weer terug. Het schoolreisje is 

inclusief een lunch. Afhankelijk van de weersomstandigheden is 

het verstandig extra drinken mee te geven. De kinderen mogen 

maximaal € 5,00 zakgeld meenemen én een kleine hoeveelheid 

snoep.

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 27,50. U kunt dit 

bedrag vóór vrijdag 1 juni a.s. overmaken op rekening-

nummer NL39 RABO 0152249680 t.n.v. de ouderraad 

Parkschool. Onder vermelding van de naam van uw kind en de 

betreffende groep.

GROEP 8

Van 9 tot en met 11 juli gaat groep 8 voor een fantastische 

afsluiting van hun “Parkschool-carrière” naar Summercamp

Heino. De kinderen vertrekken om 8.30 uur, uitgezwaaid door de 

hele school, op de fiets naar Heino. Woensdagochtend zijn de 

kinderen om ongeveer 11.00 uur weer op school terug. Verdere 

informatie volgt uiteraard nog. 

De kosten voor het schoolkamp zijn € 75,00. Dit is inclusief 

uitgebreid ontbijt, lunch en diner buffet! U kunt dit bedrag vóór 

vrijdag 1 juni a.s. overmaken op rekeningnummer 

NL39 RABO 0152249680 t.n.v. de ouderraad Parkschool. Onder 

vermelding van de naam van uw kind en de betreffende groep.

Wij kijken er naar uit om met alle kinderen weer een fantastisch 

kleuterfeest, schoolreis en kamp te mogen beleven. 



PLEEGOUDERS GEZOCHT
Zoals u misschien vernomen heeft, is er een groot tekort aan 

pleeggezinnen. Trias Jeugdhulp heeft daarom in samenwerking 

met 13 gemeenten een campagne bedacht om meer 

pleeggezinnen te werven in de regio IJsselland. Elke maand 

staat een andere gemeente centraal en in mei 2018 is dat 

Zwolle. De Parkschool helpt er graag aan mee om hier 

bekendheid aan te geven. Zie ook de flyers (bijlagen). 

Op 30 mei om 19.30 uur is er een informatieavond in wijkcentrum 

SIO (Thorbeckelaan 2).

RUIMTETUIG OP PARKPRET 2018
Op 27 mei is er een ontzettend leuk festival in Park Eekhout. 

Graag zouden we alle kinderen (en ouders) van de Parkschool in 

ons park zien die dag.

De hele wereld is opgebouwd uit vormen, rond of recht, groot of 

klein, in alle soorten, maten en kleuren. Ook jij hebt een vorm, 

een vorm die bij iedereen een beetje anders is. Maar zou jij niet 

eens een andere vorm willen zijn, vierkant als Spongebob, klein 

als de Rabbids of rond en groen als een Ninja Turtle. Of vind je 

het wel goed zo, maar wil je net als Hikkie Heilbot vleugels 

hebben om te kunnen vliegen met de draken? Dat kan, want dit 

jaar kan jij jezelf bij Ruimtetuig op Parkpret voor één dag de vorm 

geven die jij graag wilt, hoe gekker hoe beter!

Wanneer: 27 mei 2018

Waar: Park Eekhout

Tijd: 12.00 – 17.00 uur

Kosten: Gratis!

Mocht je meer willen weten, zie ook onze Facebookpagina: 

https://www.facebook.com/Parkpret/

Sonja Paauw, Parkpret

https://www.facebook.com/Parkpret/


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

http://www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:Info-parkschool@ooz.nl

