20 juli 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Ondanks dat het een lang schooljaar was, is het voor
ons gevoel voorbij gevlogen.
We kijken terug op een mooie afsluiting.
Wij hebben genoten van een prachtige bruiloft in
het park. Juf Suzanne en meester Jason hebben
enorm genoten.
Ook de musical en het afscheid van groep 8 was een
groot succes.
Wij willen via deze weg alle hulpouders bedanken
voor de fantastische inzet het afgelopen schooljaar.
Zonder uw hulp zijn veel activiteiten niet te
realiseren.

Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie!

Veel leesplezier en
tot volgend schooljaar
Namens het team,
Danny & Martin

23 JULI t/m 31 AUGUSTUS 2018
ZOMERVAKANTIE
3 SEPTEMBER 2018
EERSTE SCHOOLDAG
5 SEPTEMBER 2018
HOOFDLUISCONTROLE
7 SEPTEMBER 2018
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
10 SEPTEMBER 2018
INFOAVOND GROEPEN 1-2, 3, 3-4, 4 EN 8
Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de
gang van zaken gedurende het schooljaar.
groepen 1-2 en 8 19.00 – 20.00 uur | groepen 3, 3-4 en 4
20.00 – 21.00 uur | locatie: klaslokaal
11 SEPTEMBER 2018
INFOAVOND GROEPEN 5, 5-6, 6 EN 7
Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de
gang van zaken gedurende het schooljaar.
groepen 5, 5-6 en 6 19.00 – 20.00 uur | groep 7 20.00 – 21.00
uur | locatie: klaslokaal
25 SEPTEMBER 2018
HULPOUDERS BEDANKT
Wij willen graag alle hulpouders die op wat voor manier hulp
bieden of hebben geboden bedanken. Dit moment zal na
schooltijd zijn. Een uitnodiging met meer informatie zal worden
gestuurd in de eerste schoolweek.

NIEUWE LEERLINGEN
Na de zomervakantie verwelkomen wij de
volgende leerlingen:

Groep 1-2A
Lauren Grummel, Gull Bhatnagar, Pien Huurneman,
Taeke Klemann, Sylvian Lindenhovius en Elin Peters

Groep 1-2B
Anne Heeger, Louise van Evert, Faez Fassi Fehri, Inessa
Rutgers, Merleijn Lindenhovius, Elya, Ekici, Walter Reiman,
Dex en Sepp van Gogh

Groep 1-2C
Rolano Jager, Kaïn Simon, Valerie Soeters, Stijn Veldhuis,
Novy van der Meulen, Nael Fassi Fehri, Kim van Assen,
Melle van der Meer, Nammen Mesland, Tijn van Gerner en
Feline Zuur

Groep 3
Jael Fassi Fehri, Mila Pekob en Juna Pekob

Groep 4
Tim Uhlin

Groep 5-6
Victor van der Meer en Julia Zonneveld

Groep 7
Iris Blom en Jack Uhlin

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

LOKAALVERDELING
Volgend schooljaar zitten de leerjaren in andere lokalen.
Voor u is het handig te weten waar u volgend jaar moet zijn.
In de foto’s hieronder kunt u de lokaalindeling vinden.
De groepen 1 t/m 4 zitten in het hoofdgebouw. De groepen 5
t/m 8 in het Marnixgebouw. Groep 8 zit in het laatste lokaal
van de gang. Daar zat dit jaar de Cnopiusklas.
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PERSONEEL
Na het nieuws dat Juf Sanne de Parkschool zou verlaten, is
donderdag het nieuws gekomen dat ze toch nog een jaar op
de Parkschool blijft.
Dit betekent dat Meester Jason de lessen bewegingsonderwijs
op de dinsdag geeft en dat juf Sanne de lessen op de
donderdag zal blijven geven.

TROUWDAG JUF SUZANNE EN MEESTER JASON
Vrijdag 6 juli was een onvergetelijke dag! Wat hebben wij
genoten. In het park zijn we door de kinderen van groep 7 en
8 geweldig ontvangen. We mochten al even ‘proeftrouwen’.
Lars en Joella hadden het goed voorbereid. Daarna werden
we verrast met een mooi lied van groep 7 en de fantastische
dansmoves van groep 8. Traditioneel mocht ik een
snoepboeketje weggooien en Jason een voetbal naar de
jongens gooien.
Tot slot moesten we een moeilijke keuze maken. Wat waren er
lekkere en mooie taarten gemaakt. Het zag er erg feestelijk
uit. Thuis konden we heerlijk nagenieten van de tekeningen en
teksten. Ouders, collega’s en kinderen, bedankt voor jullie
bijdrage aan deze dag.
Liefs Jason en Suzanne

VERJAARDAGSFEEST
Woensdag hebben de leerkrachten van de groepen 1/2 hun
verjaardagen gevierd. Er werden spelletjes gespeeld, cake
versierd en gedanst in de disco. Het was een gezellige
ochtend!

GROEP 3
Op donderdag 5 juli heeft groep 3 een bezoek aan de
Nooterhof gebracht i.v.m. het project Water.

Het weer was prachtig en de kinderen hebben genoten van
een heerlijke middag spelen met water.

LUNCHROOM ‘APPELTJE EITJE’ GROEP 4/5
In juni hebben de leerlingen samen met stagiaire Dieuwke een
eigen lunchroom opgezet! Juf Dieuwke moest voor haar opleiding
(Universitaire Pabo) themalessen ontwerpen, waarbij zij gekozen
heeft voor het thema ‘Voeding’. Voorafgaand aan de opening van
de lunchroom hebben de leerlingen eerst lessen met betrekking
tot het thema voeding gekregen.
In de eerste les werden de kinderen hun zintuigen meteen aan
het werk gezet: zij mochten verschillend soorten eten proeven,
ruiken en voelen! In veel lessen stond de Schijf van Vijf centraal.
In andere lessen hebben de kinderen verschillende verpakkingen
onderzocht, geleerd hoe je voedingswaren moet bewaren en een
spannende quiz gespeeld waarbij de kinderen moesten aangeven
waar je eten moet bewaren. Ook waren de kinderen gedurende
het thema bezig met het oprichten van hun eigen gezonde
lunchroom, waarvoor zij zelf de naam ‘Appeltje Eitje’ hebben
bedacht. De klas werd tot een ware lunchroom omgetoverd met
mooie tekeningen en schilderijen van een grote meloen tot een
fruitschaal.
Op 27 juni was de opening van de lunchroom gepland en waren
alle ouders uitgenodigd! Voor deze ochtend hadden alle kinderen
verschillende ingrediënten meegenomen en hebben ze met de
hele klas veel verschillende gezonde gerechtjes bereid.
De kinderen waren tijdens alle lessen erg enthousiast en
betrokken en hierbij was de lunchroom een gezellige en leuke
afsluiting van dit leerzame thema.

GROEP 7
HERDENKING BIJ HET ZWOLS INDIË-NIEUW GUINEA
MONUMENT (1941-1962)
Ted Hielckert komt ieder jaar op onze school. Als veteraan
vertelt hij zijn verhaal aan de leerlingen in groep 7.
Afgelopen dinsdag hebben we samen met Ted Hielckert
gepicknickt bij het monument. Het monument beslaat drie
periodes: de Tweede Wereldoorlog in Indië, de Indonesische
revolutie met 6200 Nederlandse militaire slachtoffers en de
oorlog in Nieuw-Guinea.
Op 15 augustus vanaf 19.00 vindt er een herdenking plaats bij
het monument in park Eekhout. Dit zal duren tot 20.15 uur.
Tijdens deze herdenking mogen kinderen van de Parkschool
een krans leggen.
Alle leerlingen en ouders van de Parkschool zijn welkom om
bij deze herdenking aanwezig te zijn. Het monument dat wij
als Parkschool geadopteerd hebben. In de bijlage vindt u het
programma.

GROEP 8
KAMP
Vorige week zijn de kinderen van groep 8 op kamp geweest
naar Summercamp Heino. Het was een fantastisch, leuk,
gezellig en sportief kamp! Zowel de kinderen als leerkrachten
hebben genoten van de goede sfeer die er was.
Maandagochtend zijn we begonnen met een fietstocht naar
Heino. Daar eenmaal aangekomen het huisje bekeken en het
park verkend middels een speurtocht. Al gauw waren de
kinderen aan het voetballen en volleyballen voor het huisje.
De sfeer zat er gelijk goed in.
Ons programma bestond uit midgetgolfen, brood bakken,
zwemmen, sporten, WK kijken en zelfs in het donker spellen
doen in het bos. Met zaklamp onder de arm vertrokken we
naar het bos om daar spannende spellen te spelen.
Het was erg leuk, maar voor sommige kinderen (en juffen…)
toch wel spannend. Natuurlijk hebben we ook een bonte
middag gehouden. Erg leuk om dit op het grote podium in de
bioscoopzaal te doen. Dansjes, liedjes, moppen, toneelstukjes
etc. kwamen voorbij. Na de bonte middag hebben we lekker
gegeten van de BBQ gevolgd door een leuke disco.
Al met al een leuk, gezellig en vermoeiend kamp, want vroeg
naar bed was er natuurlijk niet bij!

WIJTHEMERPLAS
De laatste schoolweek is vooral een feestweek voor groep
8. Naast alle musicaloptredens zijn we ook nog samen naar
de Wijthemerplas geweest om daar te zwemmen en te
picknicken. Het is erg leuk om te zien hoe de kinderen
samen plezier hebben als 1 grote groep terwijl het op de
normale schooldagen 2 aparte groepen zijn.

MUSICAL
Groep 8 is de afgelopen weken druk geweest met het
repeteren van de musical Grease. In de klas is de film bekeken
en naar aanleiding van de film is de musical Grease op
Parkschool High ontstaan. Deze hebben de kinderen dus
grotendeels zelf in elkaar gezet waarbij de liedjes van de
originele musical Grease zijn gebruikt.
De kinderen hebben de musical maar liefst 5x opgevoerd voor
publiek! De laatste keer was voor alle ouders in Thorbecke.
Deze avond was ook gelijk de afscheidsavond voor de
kinderen waar ze met hun welverdiende diploma naar huis
gingen.

.

BERICHT VAN DE OUDERRAAD
In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar willen we vanuit
de ouderraad graag alvast vooruitkijken naar het nieuwe
schooljaar.

SAMENSTELLING OUDERRAAD
De ouderraad bestaat uit acht ouders uit de acht leerjaren en
daarnaast een penningmeester. We vergaderen gemiddeld 68 keer per schooljaar en daarvoor is de samenstelling van de
groep ideaal. De leden van de ouderraad zijn tevens de
contactpersoon voor de groep die ze vertegenwoordigen en
dat is dan in de klas waar het eigen kind zit.
CONTACTPERSONEN PER GROEP
De acht leerjaren zijn nu verdeeld in 12 groepen/klassen,
deels homogene groepen en deels combigroepen, wat inhoudt
dat we niet in iedere groep een OR lid als contactpersoon
hebben. We merken in de dagelijkse praktijk dat het wel fijn is
om in iedere groep een contactpersoon te hebben die ook
zichtbaar is voor andere ouders. Voor de groepen waar geen
OR lid de contactpersoon is, wordt daarom wel een
contactpersoon benoemd.
Vanaf volgend schooljaar zullen we naast de leden van de
ouderraad ook de contactpersonen per groep/klas vermelden
in de schoolgids en op de website.
VACATURE OR LID VOOR GROEP 1
Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar een
ouder die graag betrokken wil zijn bij de school, die een
zoon/dochter in groep 1/2b, 1/2c of 1/2d heeft en zin heeft om
de OR te komen versterken.
Dus heb je interesse, laat het ons weten! Dat kan via:
ouderraad@parkschoolzwolle.nl
Meer informatie over de taken en samenstelling OR is ook te
vinden op de website van de Parkschool

OUDERHULP
We hebben gemerkt dat veel ouders graag betrokken willen
zijn bij de activiteiten op school en hun eigen talenten en
vaardigheden willen inzetten. Vanuit de ouderraad en het team
willen we die ouderhulp graag nog beter benutten en ouders
ook de kans geven om dat tijdig te kunnen inplannen. De
organisatie van de ouderhulp gaan we daarom vanaf volgend
schooljaar meer proactief aanpakken.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle
ouders een activiteitenkrant met informatie over activiteiten en
benodigde hulp in het schooljaar 2018/2019. Daarbij ontvangt
u een link naar een digitaal aanmeldformulier waarop u kunt
invullen op welke manier en met welke activiteiten u zou willen
helpen. Op die manier kunnen we ruim voor de start van een
activiteit met de betreffende ouders contact opnemen over
organisatie en uitvoering van die activiteit.

Wij bedanken Jenske van ter Meij, Jesk van der Veer en Anna
Verkleij voor al hun inzet in de leerlingenraad.
Begin volgend jaar komen er weer nieuwe plekken vrij en
zullen er weer nieuwe verkiezingen gehouden worden.

HULPLEZEN OP DE PARKSCHOOL
Lezen is belangrijk voor jong en oud. En wat is nu mooier om
elkaar hierbij te ondersteunen en daardoor zelf ook beter te
worden in lezen!
De laatste maanden hebben veel kinderen uit groep 6
de groepen 1, 2 en 3 geholpen bij het lezen. Dit varieerde van
het voorlezen van prentenboeken tot aan het begeleiden van
woordrijtjes en van het samen lezen in AVI-boekjes tot aan het
herkennen van letters en klanken.
En met een mooi resultaat! Enthousiasme voor het lezen bij jong
en oud, beter worden in het samenwerken en begeleiden van
andere kinderen en natuurlijk een mooie leeropbrengst!
Een mooie stap voor het leesonderwijs op de Parkschool

PARKSCHOOL BEZOEKT PEUTERSPEELZALEN
EN KINDERDAGVERBLIJVEN IN ZWOLLE
De afgelopen weken hebben een aantal leerkrachten van de
kleutergroepen een bezoek gebracht aan een aantal
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven: peuterspeelzaal Enkstraat
(Doomijn), KDV Pi en KDV Nynke. Het doel hiervan is om kennis
te maken met elkaar, en om te kijken hoe we de doorgaande
lijn tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en school nog
beter kunnen opzetten. Het was erg leerzaam om te zien hoe er
gewerkt wordt. De volgende keer willen wij hen uitnodigen bij ons
op school om het te hebben over een doorgaande lijn tussen
peuterspeelzalen/kinderdagverblijven en school.

UITSTROOM GROEP 8
We hebben deze week afscheid genomen van groep 8.
WAAR gaan ze naar toe?
Luna

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Arcen

Centre for Sports and Education

Justin

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

Steijn

CELEANUM

Tristan

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

Tomas

CELEANUM

Stijn

Groene Welle

Teun

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Sarkis

Thorbecke scholengemeenschap

Mats

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Ruben

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

Duco

CELEANUM

Jesse

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

Alex

CAROLUS CLUSIUS COLLEGE

Ella

Valuas College (Venlo)

Maxim

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Anna

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Boaz

Sancta Maria (Haarlam)

Julien

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Sienna

Onderwijsroute 10-14
Lana

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Derk Pieter

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Joëlla

CELEANUM

Tijmen

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Haelen

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Sophie

Meander College

Janneke

Centre for Sports and Education

Alberd Jan

LANDSTEDE

Anthony

Van der Cappelen scholengemeenschap

Joep

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Nova

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Eline

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Tjerk

CELEANUM

Sean

Van der Cappelen Scholengemeenschap

Zonne

JenaXL

Cato

CELEANUM

Zilina

Groene Welle

Björn

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Jesk

THOMAS A KEMPIS COLLEGE

Michelle

CELEANUM

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

