
Beste ouder(s)/verzorger(s),

De voorbereiding van het nieuwe schooljaar is in volle gang. 

Aankomende week staan in het teken van de bruiloft van juf 

Suzanne en de start van de themaweek.

De themaweek gaat over water en zal weer schoolbreed 

worden uitgevoerd. Wij hopen dat dit project net zo’n succes 

zal worden als het project van het heelal.

De onderbouwgroepen hebben vandaag al een kleine aftrap 

gehad op het project water. Heerlijk genieten in de zon met 

extreem veel water.

Met daarbij een hoofdrol voor meester Dennis als 

hoofdspuitopzichter.

Veel leesplezier

Namens het team,

Danny & Martin

29 juni 2018



2 t/m 13 JULI 2018

OUDERCONTACTGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7

4 EN 5 JULI 2018

KIJK- EN KOOPMOMENT SCHOOLFOTO’S

Het is de bedoeling dat de foto’s contant worden afgerekend. 

Neemt u dus contant geld mee. De prijzen zijn per kind en per 

set foto’s: € 11,00 voor 3 vel portretfoto’s en 1 groepsfoto.

En voor de broer en/of zusfoto: € 10,00 voor 3 vel portretfoto’s. 

wo. 4 juli 10.45 – 12.45 uur  |  do. 5 juli 18.30 – 19.30 uur  |  

locatie: speelzaal en of hal school  

9 T/M 11 JULI 2018

SCHOOLKAMP GROEP 8

20 JULI 2018

- NIEUWSBRIEF KOMT UIT

- LAATSTE SCHOOLDAG 12.00 UUR START   

ZOMERVAKANTIE T/M 31 AUGUSTUS

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2sdrEmvjbAhUFPVAKHTLOB_0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.fotoshoots.be/fotograaf/portfolio/10148&psig=AOvVaw16p_IaBizyEXD6qNrlGbB3&ust=1530338819554372


PERSONELE ONTWIKKELINGEN
U heeft al eerder de nieuwe indeling voor het nieuwe 

schooljaar ontvangen. Wij zijn als school erg blij dat wij ons 

plaatje vrijwel rond hebben.

Naast de indeling spelen er nog enkele andere zaken omtrent 

personeel.

Juf Mirjam is na haar herniaoperatie weer volledig aan het 

werk. De re-integratie van juf Ellen en juf Katinka gaat goed. 

Zij zullen bij de start van het nieuwe schooljaar het werk weer 

volledig gaan oppakken. Hier zijn we erg blij mee.

Juf Gerda, die veel vervanging heeft gedaan, zal ons verlaten 

en heeft een nieuwe werkstek gevonden bij Obs De 

Dennenkamp in Ommen. Wij willen haar enorm bedanken 

voor de flexibele inzet en fijne samenwerking. We wensen 

haar veel plezier in Ommen.

Juf Inge Wachtmeester komt volgend jaar ons team versterken 

in groep 1-2c en 1-2d. Door haar zwangerschap zal ze de 

eerste periode nog niet aanwezig zijn. Ze zal worden 

vervangen door Willeke Heerink. Juf Willeke heeft juf Mirjam 

de afgelopen maanden vervangen en vervangt nu nog 

gedeeltelijk juf Katinka.

Juf Sanne die nu nog de gymlessen verzorgt heeft binnen 

Sportservice een nieuwe uitdaging gevonden en zal ons 

verlaten. Heel fijn voor Sanne, maar jammer voor ons. 

We zijn samen met Sportservice druk doende om een goede 

opvolger te vinden.



STUDIEDAG 11 JUNI
Op de afgelopen studiedag stonden vooral de werkgroepen 

centraal. Op onze school zijn verschillende werkgroepen. 

In deze groepen ligt de basis voor onderwijsontwikkelingen 

binnen de school. Op de ouderavond heeft u al kennis kunnen 

maken met deze werkgroepen.

In de ochtend hebben wij vooral gesproken over de 

verschillende voorstellen van de werkgroepen. Daarbij ging 

het vooral over engels, rapport, ouderbetrokkenheid en 

nieuwe vormen van groepsplannen, zodat elke leerkracht nog 

beter kan inspelen op de verschillen in de klas, zonder dat de 

administratielast van een leerkracht daarbij meteen enorm 

toeneemt.

‘s Middags is gekeken naar de inzet van Snappet. Hoe werken 

wij er nu mee binnen de school? Wat ervaren wij als 

waardevol en waar zijn we kritisch over.

Volgend schooljaar zullen wij hier verder over spreken.

Ten slotte hebben wij met elkaar gesproken over verschillende 

plannen en protocollen. Dit is natuurlijk niet het leukste 

onderdeel, maar het is wel van belang dat iedereen binnen de 

school goed weet wat er binnen de school is afgesproken.



TROUWEN JUF SUZANNE
Op 5 en 6 juli zal juf Suzanne afwezig zijn vanwege haar 

bruiloft. Ze gaat op vrijdag 6 juli trouwen met Jason Huisman. 

Ook wel bekend als meester Jason. Op maandag verzorgt hij 

de gymlessen voor groep 4 en groep 6. Hij heeft het jaar 

daarvoor aan meerdere groepen lesgegeven tijdens zijn 

stageperiode. 

Op 6 juli komen juf Suzanne en 

Jason naar het park om het al even 

te vieren met de groepen 7 en 8. 

Deze groepen heeft juf Suzanne de 

laatste 4 jaar lesgegeven. 

Ouders en juf Marianne bedankt voor 

jullie inzet!

JANTJE BETON
In september verwacht Jantje Beton de eindopbrengst van 

de Loterij in beeld te hebben. Op dat moment zullen wij u  

informeren over de opbrengst voor onze school. Daarna 

maken we plannen en acties om het geld goed te besteden. 

Op school hebben wij zelf bekeken wie de meeste loten 

hebben verkocht. De winnaars zijn: 

1. Sven Brem (groep 3)

2. Suus Huurneman (groep 5) 

3. Lavinya Ahmad (groep 7) 

Sven heeft maar liefs 88 loten verkocht! 

Deze drie toppers hebben buitenspeelgoed gekregen. 

Voor de tweede en derde plaats was het nog erg spannend, 

want er waren veel kinderen die veel loten verkocht hadden. 

We willen iedereen bedanken voor de inzet en de gekochte 

loten! 



SCHOOLREIZEN

KLEUTERFEEST
Op woensdag 20 juni was het de dag van het grote kleuterfeest. 

Alle kinderen uit de onderbouw zijn deze zonnige dag naar 

“Speeltuin Assendorp” geweest. 

Rond 8.30 uur stonden de eerste ouders met kinderen al te 

wachten om naar binnen te kunnen gaan. Er waren deze dag 

ook een aantal hulpouders mee. De kinderen konden zich bij 

deze hulpouders laten schminken. Naast iets te drinken met wat 

lekkers, kregen de kinderen ook nog een ijsje. 

De kinderen en leerkrachten hebben enorm genoten van deze 

feestelijke dag. 

Hulpouders nogmaals bedankt voor jullie inzet!

GROEP 3, 4 EN 5
Schoolreisje: Waarbeek

Het was een leuke schoolreis.

Wij waren met groep 3,4,4/5.

Iedereen had veel snoep mee. Er was weinig personeel. Iedereen 

kocht zuurstokken. Je mocht 5€ euro mee. Er waren veel 

attracties. We gingen liedjes zingen. En we hadden blauwe T-

shirts. De bots auto’s  waren heel leuk.

Er was een achtbaan die 50 seconde duurde. Er was een 

achtbaan die heel langzaam ging en die was heel saai, echt de 

stomste achtbaan.

Er waren automaten waar je dingen uit kon krijgen.

Bijvoorbeeld snoep en knuffels. En heel veel kinderen gingen voor 

het snoep om dat dat lekker is. 

Dat is best logisch. Want iedereen vindt het lekker en wil het 

hebben.



Wij waren met groep 3 4 4/5 en wij.

Er waren super leuke attracties.

Iedereen was blij! Iedereen had heel erg veel snoep mee.

Iedereen vond alles super leuk!

De man in de bus kwam te laat bij het pretpark dus we kwamen te 

laat op school.

Iedereen mocht 5 euro mee.

Iedereen rende zo snel mogelijk naar een attractie.

Wij hebben het zo leuk gehad!

Ook in de bus was het leuk!

De jongens gingen in de bus zingen. En in de achtbaan ook!

Maar daarna Isabelle en Lina en Eflin en Milou.

Iedereen had al het geld op gemaakt.

Wij hadden blauwe T-shirts aan met het logo van de school.

Wij hadden heel veel lol!

De mini botsauto’s waren heel leuk!

Dit was ons babbeltje doei!

Van Bo en Milou.

GROEP 6 EN 7
Wat een heerlijke dag om een dagje naar Burgers Zoo te 

gaan. Iedereen was goed op tijd, zodat we om 8.30 uur 

konden vertrekken. Toen we aankwamen waren de kinderen 

al snel het park in. Het is een groot park. 

- Bush: anderhalve hectare tropisch regenwoud

- Desert: Mexicaans-Amerikaanse rotswoestijn 

- Ocean: koraalrif in de Indopacifische Oceaan 

- Safari: savannevlakte met o.a. giraffes en neushoorns 

- Rimba: Maleis regenwoud (Rimba). 

- Mangrove: gebaseerd op ons natuurgebied in Belize, hier     

ontdek je o.a. vlinders, zeekoeien en verschillende krabben. 

De meeste groepen liepen met plattegrond het park door. 

Toch handig dat we het vak Blits op school hebben. 

Er waren ook nog leuke speelplaatsen waar de kinderen zich 
konden vermaken. Het was een geslaagde dag! 



GROEP 8

BEZOEK STADHUIS ZWOLLE
In de klas is de laatste periode gewerkt aan een project 

'De Derde Kamer'. Tijdens dit project hebben kinderen o.a. 

kennis gemaakt met politiek, democratie, politieke partijen en 

zijn er debatten gevoerd.

Naar aanleiding van dit project heeft groep 8 een bezoek 

gebracht aan het stadhuis in Zwolle. De kinderen hebben in de 

raadzaal gezeten en een debat gevoerd over het verbod op zelf 

vuurwerk afsteken. Het debat werd gevoerd vanuit o.a.de partij 

voor de veiligheid, voor plezier en voor milieu. Helaas zijn zij 

niet tot een goed compromis gekomen. De wethouder heeft 

voorgesteld om alsnog een centrale vuurwerkshow te geven 

maar ook dit werd niet goedgekeurd!

BEZOEK NEMO
In dinsdag 19 juni is groep 8 op bezoek geweest bij Nemo. 

Dit is een Science Museum waarin de kinderen van alles 

kunnen ontdekken op het gebied van techniek. 

We zijn een dagje bij Nemo geweest. Het was leuk en 

interessant. ER waren leuke proefjes zoals reactievermogen 

testen. De kettingreactie was leuk. Ze lieten 1 ding omvallen 

en toen ging alles omver in een slang. Er waren heel veel 

verschillende proefjes net als: water, helium, ijs, wetenschap 

en er was ook nog een lift die op de vide mee ging en het ging 

trillen. En er was ook een soort draaimolen waar je zelf moet 

lopen en je werd echt super duizelig. Er is ook een 

wetenschapslab waar je allemaal proefjes kan doen. 

Er waren waterfonteinen en nog veel meer dingen met water. 

We gingen eten en drinken en daarna mochten we nog meer 

proefjes doen. We zijn weer met de bus naar huis gegaan.

Tristan en Sarkis.



Dinsdag 19 juni 2019 is groep 8 naar Nemo geweest. 

Om 9.15 uur reden we met de bus naar Nemo. De busreis was 

heel gezellig. We hadden snoep, muziek en we gingen kletsen. 

Toen we daar aankwamen moesten we verzamelen in een hal. 

Een vrouw vertelde ons wat over het museum. Daarna mochten 

we naar de 1e verdieping. Per verdieping had je een half uur. 

Op de 1e verdieping was er dat je je zelf kon optrekken en hele 

grote bellenblazen. Ook had je de kettingreactieshow. Op de 2e

verdieping kon je veel met water doen. Op de 3e verdieping 

waren scheikundige proefjes en dingen over het heelal. 

Tussen de 2e en 3e verdieping gingen we wat eten. Op de 4e

verdieping had je dingen over liefde, puberteit en je lichaam. 

Toen we klaar waren gingen we naar de bus, reden naar huis 

en om 16.00 uur waren we weer terug.

Luna en Sienna.



BERICHT VAN STICHTING BEHEER GELDEN TSO

Twee weken geleden hebben de bestuursleden van ‘Stichting 

Beheer Gelden Tussenschoolse Opvang Openbare 

Parkschool’ overleg gehad over de financiële afwikkeling. 

Van 80% van de kinderen is de bijdrage betaald. Het streven 

is 100%, waardoor ook de bijdrage iets naar beneden kan. 

Mocht u bij de minderheid horen dan kunt u de bijdrage alsnog 

voldoen op 

IBAN: NL86 RABO 0103 548 432 

ten behoeve van ‘Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse 

Opvang Openbare Parkschool’, o.v.v. naam en groep van uw 

kind 



NIEUWE TAAL- EN SPELLINGSMETHODE
Komend schooljaar 2018-2019 gaan de groepen 4 t/m 8 werken 

met de nieuwe taal- en spellingsmethode ‘Staal’. 

Boeiende thema’s, praatplaten en introductiefilmpjes, schrijf- en 

spreekopdrachten, woordenschat, spelling van José Schraven en 

differentiatie in niveau zijn onder andere onderdeel van deze 

methode. 

Afgelopen jaar is er een nauwkeurig proces gaande geweest om 

een keuze te maken voor een taal- en spellingmethode dat past 

bij de school. Er is een presentatie geweest van de voorlichter 

van de methode Staal. Deze presentatie heeft vragen en 

onduidelijkheden voor het team beantwoord of opgehelderd. 

De komende drie weken gaat groep 4 tot en met 8 de 

taalmethode proberen en vervolgens evalueren met het team. 

Deze uitprobeerfase zal een goede start in 

het nieuwe schooljaar bevorderen. 

We kijken ernaar uit om met de nieuwe

methode te mogen werken!

LEESPLEZIER OP DE PARKSCHOOL
In samenwerking met de bibliotheek hebben we onze collectie 

weer eens kritisch bekeken. Van welk genre is er voldoende en 

wat zou er wel bij mogen. Onze OR heeft hier een budget voor 

uitgetrokken, héél hartelijk dank hiervoor!

Nu zijn er o.a. meerdere sprookjesboeken, zoekboeken en 

gedichtenbundels aangeschaft. En ook weer enkele boeken met 

van die fijne “weetjes”. Bijvoorbeeld de prachtige titel : “De 

zweetvoetenman”. Een boek over onze wetgeving en hoe 

hiermee wordt omgegaan. De man uit de titel werd aangeklaagd 

aangezien hij altijd op blote voeten in de bibliotheek kwam zitten 

lezen.

En ....deze man had dus niet bepaald frisse voeten.

Naast de leesboeken die de kinderen nu zelf uitzoeken in de 

bibliotheek is er dus ook weer méér keuze in onze eigen 

collectie. Dit zal zeker bijdragen aan het leesplezier op de 

Parkschool! Gistren heeft juf Eline een aantal poëzieboeken 

geïntroduceerd in haar groep. En ze kwam héél enthousiast 

vertellen over de reacties. Op de foto is het zoekplaatje > zoek 

onze Cees…….



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

