28 september 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels is het schooljaar alweer vier weken bezig.
De infoavonden zijn geweest en volgende week
staan de eerste formele oudercontacten op het
rooster.
Deze week werden wij ook geconfronteerd met de
eerste zieke leerkracht. De eerste griepgevallen
hebben we ook al bij de leerlingen gehad. Gelukkig
kon Maike worden vervangen vanuit de invalpool
van onze stichting.
Deze week ontvangt u bij deze nieuwsbrief de
activiteitenkrant. Verderop kunt u hierover meer
lezen. Een mooi initiatief, waarbij wij veel
waardering hebben voor ouderparticipatie in dit
traject. De opgave, die via onze website verloopt, is
bijvoorbeeld geheel vormgegeven door ouders.
Dank daarvoor!

Veel leesplezier
Namens het team,
Danny & Martin

1 T/M 5 OKTOBER 2018
OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN
3 OKTOBER 2018
START KINDERBOEKENWEEK
4 OKTOBER 2018
ANWB STREETWISE
Er komt een spannend verkeersprogramma bij ons op school.
Iedere groep heeft zijn eigen dagprogramma. In deze nieuwsbrief
leest u er meer over. Tevens doen wij mee aan de
fietslichtcontrole.
Start 8.30 uur Einde 14.30 uur | locatie: school binnen en
buiten
9 OKTOBER 2018
STUDIEDAG
Eerste editie 'Afkijken moet!' een uitwisseling-dag voor po en vo.
Op deze dag heeft het team in de ochtend de gelegenheid te
kijken op een andere basisschool of kan er een bezoek worden
gebracht aan een vo-school van OOZ. Er worden op de
verschillende scholen interessante presentaties en workshops
gegeven, over uiteenlopende onderwerpen zoals 'werken in de
cloud', robotica en mediawijsheid. ‘s middags hebben wij als
team een gezamenlijk
Alle leerlingen zijn deze dag vrij!
15 OKTOBER 2018
- VERGADERING OR
- VERGADERING MR
17 OKTOBER 2018
- BOEKENMARKT
Tijd 11.15 tot 12.00 uur | locatie: schoolplein, bij slecht weer in
de hal/gymzaal/gang
19 OKTOBER 2018
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
22 T/M 26 OKTOBER 2018
HERFSTVAKANTIE

ACTIES OP 2 OKTOBER
Aankomende dinsdag zijn er landelijke acties aangekondigd.
Het zijn gemeenschappelijke acties door onderwijs, zorg en
politie. Om 18.00u worden de actievoerders verwacht in Den
Haag. Voor onze leerlingen en onderwijstijd heeft dit dus
geen directe gevolgen.

GELDEN WERKDRUK
De scholen ontvangen vanaf dit schooljaar extra gelden om de
werkdruk van leerkrachten te verlagen. Dit mede naar de
acties die zijn gehouden.
Een van de oorzaken van de werkdruk is de administratie die
door leerkrachten bij moet worden gehouden. Door hier tijd
voor vrij te roosteren verwachten we deze werkdruk te
verminderen.
Voor iedere groep is een leerkracht 10 dagen vrij geroosterd.
De vervanging vindt zoveel mogelijk plaats door de duoleerkracht. In een enkel geval komt er een andere leerkracht
voor de groep.
- In groep 1-2b wordt juf Maike vervangen door juf Willeke (na
januari door juf Inge)
- In groep 5 wordt juf Sandra vervangen door meester Richard

TEKORT AAN INVALLEERKRACHTEN
Vorig schooljaar begonnen we de tekorten op de arbeidsmarkt
echt te voelen. Het aantal invalleerkrachten was toen al echt
minder dan in voorgaande jaren. Dit hebben we tijdens de
griepgolf in januari/februari gemerkt, maar zelfs ook aan het
eind van het schooljaar. Normaal gesproken zijn er dan
voldoende invalleerkrachten doordat er dan veel
afgestudeerden van de Pabo’s komen.
Op dit moment zijn er nog steeds erg weinig invalleerkrachten
beschikbaar.
Mocht u iemand weten met een onderwijsbevoegdheid die zou
kunnen/willen invallen dan kunt u contact opnemen met
Danny/Martin.

ACTIVITEITENKRANT
We willen ouders graag actief betrekken bij de activiteiten die
georganiseerd worden tijdens het schooljaar. Het afgelopen
jaar is er door veel ouders ondersteund bij de verschillende
activiteiten, wij willen u daarvoor hartelijk bedanken! We
merken echter ook dat ouders het lastig vinden om tijd vrij te
maken als de hulpvraag kort van tevoren wordt gesteld.
Voor de meeste activiteiten geldt dat deze ieder jaar
terugkeren en dat we deze daarom al vooruit kunnen plannen.
Voor die activiteiten hebben we deze activiteitenkrant
opgesteld. Op deze manier kunt u nu al zien welke activiteiten
op welk moment in het schooljaar plaatsvinden. Daarmee
hopen we meer ouders in de gelegenheid te stellen om te
helpen bij de activiteiten voor hun kinderen. Tevens willen we
ouders meer betrekken bij de organisatie van de activiteiten
en daarmee ook ruimte te maken voor nieuwe ideeën voor de
invulling van de activiteiten.
De activiteitenkrant bevat alleen schoolbreed georganiseerde
activiteiten. Activiteiten die alleen in een bepaalde klas worden
georganiseerd worden via Klasbord onder uw aandacht
gebracht. De activiteitenkrant is als een aparte bijlage
toegevoegd aan de mail.
Voor het aanmelden kunt u gebruik maken van het digitale
aanmeldformulier. Klik hier om dit formulier te openen.
Voor vragen kunt u terecht bij de leden van de Ouderraad via
het mailadres ouderraad@parkschoolzwolle.nl

JANTJE BETON
Vorig schooljaar hebben de kinderen enorm hun best gedaan om
Jantje Beton loten te verkopen. Dit is een groot succes
geworden! We hebben voor €5570 loten verkocht! Hiervan gaat
de helft naar Jantje Beton en de helft naar onze school. Dat
betekent dat wij dus €2785 kunnen besteden aan ons
schoolplein! Dat is toch geweldig! Een groot compliment voor alle
kinderen! We gaan nu starten met concrete plannen maken. Wat
willen we graag verbeteren? Waar hebben kinderen behoefte
aan? Wat is te realiseren? Etc.
Binnenkort zullen wij een datum plannen
om op zaterdag aan het schoolplein te
gaan werken. Daarbij kunnen wij de hulp
van ouders erg goed gebruiken. Zodra de
datum bekend is, zullen we deze met u
delen.

ANWB STREETWISE
Op donderdag 4 oktober a.s. van 8.30 tot 14.30 uur komt er een
spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB
Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen
met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal
verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig oversteken.
Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met
het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en
gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto
en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats
op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf
remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel
en een stoelverhoger komt in deze les aanbod.
Bij Trapvaardig trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend
parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres.
Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze straks beter
voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.

FIETSLICHTACTIE
Nieuw dit jaar is dat tijdens de Streetwise ook de jaarlijkse
fietsverlichtingsactie zal plaatsvinden! Dit houdt in dat
medewerkers van de ANWB samen met een paar vrijwilligers
de fietsen van de groepen 5 tot en met 8 gaan controleren om
zo goed verlicht de donkere herfst in te kunnen gaan. Als er tijd
over is, wil ik ook de fietsen van de lagere groepen
controleren.
Aan u als ouder/verzorger het verzoek om zelf vooraf al een
blik te werpen op de staat van de fiets van uw kind omdat we
die dag vele fietsen moeten checken. Verder is het handig als
uw kind die dag op de fiets naar school komt, de kinderen
krijgen een sticker op hun fiets als deze in orde is bevonden.
En dan wil ik ook nog een oproepje doen om een paar
welwillende volwassenen zo ver te krijgen dat ze die dag een
ochtend komen assisteren; vele handen maken licht werk.
Graag aanmelden via de mail bij mij (verkeersouderparkschool@ooz.nl). Zo werken we samen aan meer
verkeersveiligheid rondom de Parkschool!
Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek heet dit jaar als thema ‘vriendschap’
en start op woensdag 3 oktober en loopt (bij ons) tot 17
oktober.
Boekenmarkt
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek
organiseren we op woensdag 17 oktober
de jaarlijkse boekenmarkt.
Van 11.15 tot 12.00 uur.
Dus wellicht mogelijk om erbij te zijn?!?
Vooral voor de onderbouwleerlingen is het erg leuk als u als
volwassene gezellig met uw kind over het plein wandelt.
De boekenmarkt is voor alle kinderen van onze school. De
leerlingen kunnen hier boeken kopen of verkopen tegen een
vaste prijs van €0,50. Als je wilt verkopen neem dan ook een
kleedje mee om de boeken op te leggen.
Wanneer u uw kind een portemonneetje meegeeft met
enkele €0,50 kunnen de kinderen ook zelf boekjes
aanschaffen.
Ook willen we net als vorig jaar een terrasje neerzetten,
waar de volwassenen een kopje koffie of thee, met iets
lekkers kunt nuttigen. Ook op het terras €0,50 als vaste prijs.
En het plein aankleden. Hier kunnen we uw hulp goed bij
gebruiken.
U kunt zich opgeven bij de leerkracht.
U komt toch ook?

LEERLINGENRAAD
Voor de vakantie zijn we een initiatief gestart om meer
muziekonderwijs in de school te realiseren. Hierbij hebben
we ouders gevraagd om een workshop of demo in de klas te
geven. Gelukkig hadden we veel enthousiaste reacties.
Helaas was dit vanwege andere activiteiten op korte termijn
niet te realiseren. Vorige week hebben we opnieuw een
oproep gedaan of er muzikale ouders zijn die een workshop
kunnen geven in de periode 3 t/m 23 november. Ook nu zijn
er al een aantal reacties binnen. We hopen dat het op deze
manier gaat lukken dat er in elke klas een muzikale workshop
gegeven gaat worden.
Op dit moment zitten Lisa (groep 5/6), Joost (groep 6) en
Angel (groep 8) in de leerlingenraad. We zoeken nieuwe
vertegenwoordigers uit de beiden groepen 4, groep 5 en
groep 7.
Wil jij graag jouw klas vertegenwoordigen? Stuur een
PowerPointpresentatie of een filmpje waarin je jezelf voorstelt
en je motivatie waarom jij jouw klas moet vertegenwoordigen
naar meester Richard voor vrijdag 12 oktober.
Dit mag je sturen naar r.doppenberg@ooz.nl of via een USB
geven. Op maandag 15 oktober kiest de klas hun
vertegenwoordiger.
Op donderdag 18 oktober hebben we de volgende
vergadering. Leuk idee of tip? Geef het door aan degene uit
jouw klas die in de leerlingenraad zit.
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