
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Qua weer lijkt het wel alsof de zomervakantie vlak voor de 
deur staat, maar we moeten toch echt nog 6 weken. Wel is 
aan alles te merken dat het einde van het schooljaar in 
aantocht is. Groep 8 heeft inmiddels de uitslag van de 
eindtoets binnen. Natuurlijk altijd een spannend moment. Over 
het schoolgemiddelde zijn wij in ieder geval zeer tevreden. 
De andere groepen zijn gestart met de tussentoetsen van 
CITO. Hopelijk kunnen we ook daar tevreden op terugkijken.

Langzaamaan zijn we het schooljaar aan het afronden, maar 
zijn al weer druk bezig om ook aankomend schooljaar weer 
goed te kunnen starten. De verdeling van de groepen en de 
leerkrachten is daarbij misschien wel de lastigste puzzel. Wij 
zijn inmiddels vrij ver en hopen u binnenkort daarover te 
kunnen informeren.

Veel leesplezier

Namens het team,
Danny & Martin

8 juni 2018



11 JUNI 2018
STUDIEDAG 
Deze dag staat in het teken van de werkgroepen en 
voorbereiding komend schooljaar. De leerlingen zijn deze dag 
vrij!

18 EN 19 JUNI 2018
SCHOOLFOTOGRAAF 
Houdt u er rekening mee dat de kinderen op beide dagen 
gefotografeerd kunnen worden? Lees voor meer informatie de 
bijgevoegde brief. 

26 JUNI 2018
SCHOOLREISJE GROEP 3 T/M 7

29 JUNI 2018
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

4 EN 5 JULI 2018
KIJK- EN KOOPMOMENT SCHOOLFOTO’S
wo. 4 juli 11.00 – 12.00 uur  |  do. 5 juli 18.30 – 19.30 uur  |  
locatie: hal school  

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Kari Bijron
Groep 1/2c: Mats Schweter
Groep 7: Doreano Bottone

Wij wensen Kari, Mats en Doreano een fijne en leerzame tijd toe 
op de Parkschool!



Naast de waardevolle reacties op de ingezette ontwikkelingen 
kwamen er open en betrokken gesprekken op gang. Kortom een 
mooie en leerzame avond, waar elke afzonderlijke werkgroep weer 
voldoende input heeft gekregen om de koers verder uit te kunnen 
zetten.
Deze feedback kregen wij ook van de aanwezige ouders terug. 
Hieronder enkele andere positieve reacties:

OUDERAVOND 5 JUNI
Afgelopen dinsdag was de ouderavond. Daarin stonden de 
verschillende schoolontwikkelingen centraal. Binnen de school zijn 
verschillende werkgroepen actief om ons onderwijs verder te 
verbeteren. Daarbij gaat het om onderwijsinhoudelijke thema’s, maar 
ook brede thema’s als betrokkenheid en projectmatig werken. 
Leerkrachten namen ouders mee in deze verschillende 
ontwikkelingen. 



GROEP 4 EN 5
TIK-BOKSLES
Afgelopen maandag hebben de kinderen van groep 4/5 een tik-
boksles gehad van meester Jeroen. Deze les is een onderdeel 
van zijn stage. 
Meester Jeroen volgt zijn opleiding op het Windesheim, 
daar heeft hij gekozen voor de Minor: groepsdynamica. Tijdens 
deze module leren de studenten over groepsprocessen. 
De kinderen hebben het enorm naar hun zin gehad en hebben 
tevens geleerd dat samenwerken en geven en nemen belangrijk 
is om zo samen een doel te kunnen bereiken. 

Meester Jeroen, namens de kinderen en leerkrachten: bedankt!

JANTJE BETON 
De afgelopen periode zijn de kinderen hard aan de slag 
gegaan met het verkopen van Jantje Beton loten. Er zijn heel 
veel loten verkocht. Wat fijn dat alle kinderen zo goed hun best 
hebben gedaan. 
Daar zijn we als school trots op! Hoeveel loten er precies zijn 
verkocht, weten we nog niet. De boekjes zijn opgestuurd en 
binnenkort zullen we horen hoeveel loten er zijn verkocht en 
hoeveel geld we hebben opgehaald voor de school. Zodra dit 
bedrag bekend is, zullen we dit natuurlijk met u delen. Daarna 
gaan we plannen maken voor het schoolplein. 
Natuurlijk zijn er al wel wensen: een afgebakend voetbalveld, 
schilderen van bankjes en bestaande speeltoestellen, lijnen 
voor spellen en zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
We zijn benieuwd welke wensen we allemaal kunnen 
realiseren door de goede inzet van de kinderen!



Geachte ouders/verzorgers

Met de leerlingenraad zijn we momenteel bezig om meer 
muziek in de school te krijgen.
We zijn daarom op zoek naar ouders die muzikaal zijn 
en ons wat willen leren.
Het is de bedoeling om dit te organiseren in workshops.
Wie heeft er tijd en vindt het leuk om ons hierbij te 
helpen?
U kunt dan een mail sturen naar k.polak@ooz.nl.

Groetjes van de leerlingenraad,
Lisa Verkley {4/5}, Joost van Rossum {5}, Jenske van ter 
Meij {6}, Angel Roossien {7}, Anna Verkley {8A}, Jesk
van der Veer {8B} en Katinka Polak.

BERICHT VAN ONZE VERKEERSOUDER

Als bijlage bij deze nieuwsbrief dit keer een memo over 
het parkeren rondom de Parkschool. Omdat er 
voortdurend nieuwe kinderen op school komen, leek het 
me handig de afspraken die gelden eens op papier te 
zetten. 
Met vragen of opmerkingen kun je bij mij terecht: 
verkeersouder-parkschool@ooz.nl
Met vriendelijke groet,

Din Rijniers (verkeersouder Parkschool)

mailto:k.polak@ooz.nl
mailto:verkeersouder-parkschool@ooz.nl


NIEUWS VAN DE TAALWERKGROEP
WIST U DAT……

* we binnen de kleutergroepen een leerlijn fonemisch bewustzijn 
hebben opgezet? (het onderscheiden van klanken in een 
woord: voorbereiding op het leren lezen).

* we bezig zijn om leesplezier op school te vergroten door o.a. 
biebbezoeken, boekpromotie, werkvormen met boeken, zelf 
lezen en voorlezen?

* we dit jaar werken met Estafette, een nieuwe technisch
leesmethode voor groep 4 en 5?

* we BOUW en Kurzweil (computerprogramma’s) op school 
gebruiken, die kinderen als hulpmiddel kunnen gebruiken 
tijdens het lezen en spellen?

* we trots zijn dat we dit allemaal ingezet hebben op school en 
dat het taalonderwijs op de Parkschool daar nóg beter van 
wordt? We zien al kinderen die meer leesplezier hebben 
gekregen!



ZABUKI
IEDERE DERDE WOENSDAG VAN DE MAAND
Dit is een kinderscience café in Zwolle. De doelgroep is kinderen 
van 7-12 jaar. Op iedere derde woensdag van de maand 
organiseert Zabuki interessante wetenschapsmiddagen aan de 
hand van door kinderen aangedragen ideeën. Deze zijn 
superleuk en interessant! De volgende middag is op 20 juni a.s. 
Zie hiervoor de flyer in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Voor meer 
informatie kunt u kijken op: www.zabukizwolle.nl

ENGELS VOOR BENGELS
EERSTE WEEK ZOMERVAKANTIE
Naar alle waarschijnlijkheid zal bij ons op school aankomend jaar 
Engels voor Bengels gaan starten. Hieronder wat info hierover. 
Bij de gymzaal liggen flyers voor als u meer informatie wilt. 
U kunt natuurlijk ook naar hun website: www.summercamp.nl

http://www.zabukizwolle.nl/
http://www.summercamp.nl/


ACTIVITEITEN VANUIT SPORTSERVICE



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
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