
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Alweer de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Op school breekt de decembertijd weer aan. Morgen komt 

Sinterklaas aan in Zwolle. Voor de kinderen een spannende 

tijd. Daarna komt alweer de kerst. Drukke maar vooral leuke 

tijden op school.

Ondertussen blijven we niet stilzitten. 

Alle schoolontwikkelingen gaan gewoon door. Een mooi 

voorbeeld is de afgelopen studiedag. Deze stond in het teken 

van de verschillende werkgroepen en een eerste aanzet voor 

het schoolplan voor de komende vier jaar. Binnen het team 

zien we veel energie en enthousiasme. Mooi om dit te 

ervaren!

Veel leesplezier

Namens het team,

Danny & Martin

16 november 2018



19 T/M 23 NOVEMBER 2018

OUDERCONTACTGESPREKKEN

Volgende week kunnen de ouders van de leerlingen uit groep 

1 t/m 7 spreken met de leerkracht. Deze gesprekken zijn dit keer 

niet verplicht. U kunt zich nog tot en met zaterdag 17 november 

inschrijven.

21 NOVEMBER 2018

ALGEMENE LEDENVERGADERING OR

Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer over.

28 NOVEMBER 2018

PIETENOCHTEND

3 T/M 7 DECEMBER 2018

OUDERCONTACTGESPREKKEN

Voorlopig adviesgesprekken met de ouders en leerlingen van 

groep 8. Ouders krijgen binnenkort een uitnodiging om zich in te 

schrijven.

5 DECEMBER 2018

SINTERKLAASVIERING

7 DECEMBER 2018

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN

Groep 1/2A: Loïs Satoor de Rootas, D'Angelo van 

Dodeweerd, Caylen Boon en Winston Boom

Groep 1/2B: Juul Dezentje, Iliana Karabagias, Liva van Hasseld 

en Pepijn Nolles

Groep 1/2C: Livia Ali Pour Asli

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

Parkschool!



NIEUWS

VAN HET TEAM

STUDIEDAG
Woensdag 14 november heeft het team een studiedag gehad.

Meester Roy volgt de opleiding master Leren en Innoveren.

Hij heeft met het team een aantal oefeningen gedaan vanuit 

een opdracht binnen de opleiding.

Vanuit de werkgroep Engels heeft Marianne het team 

meegenomen met voorbeelden om het Engels in de groepen 

verder vorm te geven. 

De werkgroep Wereldoriëntatie heeft met het team nagedacht 

over de verdere uitwerking van de projecten. 

De werkgroep Gedrag heeft met het team de methode 

Kanjertraining geëvalueerd. Hoe gebruiken we de methode, 

wat helpt wel en wat niet. 

Op 1 augustus 2019 dient elke school 

binnen OOZ een nieuw schoolplan te 

hebben opgesteld voor de periode tot 

31 juli 2023. Het schoolplan dient o.a.  

gebaseerd te zijn op het nieuwe strategisch beleidsplan van 

OOZ die zal ingaan op 1 januari 2019. We hebben woensdag 

een eerste start gemaakt met het opstellen van dit nieuwe 

schoolplan. 

KEES ELSINGA
Op woensdag 7 november is Kees Elsinga, voorzitter van het 

College van Bestuur van OOZ, op bezoek geweest. Sinds zijn 

aantreden in april jl. was dit al het tweede bezoek dat hij aan 

de Parkschool bracht. Hij heeft met het team gesproken over 

de ontwikkelingen op de Parkschool en heeft gevraagd wat 

OOZ kan betekenen voor de school, maar ook voor het team. 

Het bezoek viel erg goed bij het team. Hij was erg 

geïnteresseerd en heeft vooral geluisterd.

STICHTING VRIENDEN VAN DE 

PARKSCHOOL
Goed nieuws! Op veler verzoek is de oprichting van Stichting 

Vrienden van de Parkschool een feit.

Volgende week zal een extra nieuwsbrief verstuurd worden 

over hoe iedereen een steentje kan bijdragen aan dit mooie 

initiatief.



BIJEENKOMST ONDERBOUW

Woensdag 7 november is er vanuit de onderbouw een 

bijeenkomst geweest met verschillende kinderdagverblijven en 

peuterspeelzalen uit onze regio. Het doel van deze bijeenkomst 

was, naast een nadere kennismaking, het gesprek aan te gaan 

om zo inzicht te verkrijgen in hoe onze samenwerking verloopt en 

of er verbeterpunten zijn. Het was een enerverende middag die in 

een later stadium zeker een vervolg krijgt.

SINTERKLAASFEEST

VERSIEREN VAN DE SCHOOL
Zaterdag komt Sinterklaas weer in ons land. Op maandagochtend 

19 november a.s. willen wij graag de school mooi versieren. 

Wilt u daarbij helpen, dan bent u van harte welkom! Vele handen 

maken licht werk. Wij verzamelen om 8.30 uur in de hal.

PIETENOCHTEND
Woensdag 28 november is er een Pietenochtend. We gaan deze 

ochtend met alle kinderen activiteiten ondernemen rondom het 

thema Sinterklaas en zijn pieten. Het is altijd een fantastisch leuke 

ochtend voor de kinderen. Voor drinken en iets lekkers in de pauze 

wordt gezorgd. 

We zijn nog op zoek naar hulpouders of hulp opa’s en oma’s! 

U kunt zich opgeven door het sturen van een email naar: 

s.beumer@ooz.nl

5 DECEMBER
Woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten onze 

school weer met een bezoekje verblijden. Alle kinderen ontvangen 

de Sint op het plein. Het zou fantastisch zijn als we hem kunnen 

verwelkomen met heel veel ouders. Opa’s en oma’s zijn ook van 

harte welkom! We verzamelen om 8.20 uur op het plein.

Na de intocht nemen de kinderen afscheid van de ouders en gaan 

zij met de leerkracht naar hun eigen groep. De kinderen van groep 

1 t/m 4 hebben een programma in de hal en Sinterklaas en zijn 

Pieten brengen daarna een bezoekje aan elke groep. Voor eten en 

drinken wordt gezorgd. 

De kinderen van groep 5 t/m 8 zullen in hun eigen groep 

Sinterklaas vieren met o.a. surprises en spelletjes. 

Het wordt zeker een prachtig Sinterklaasfeest, wij hebben er zin in!

mailto:s.beumer@ooz.nl


GROEP 6

SWIMTOPLAY

Afgelopen 8 schoolweken heeft groep 6 meegedaan aan 

SwimToPlay. Dit zijn zwemlessen bij On Campus die gegeven 

worden door stagiaires van de Calo. In plaats van gymlessen geven 

zij de spelactiviteiten in het zwembad. Een goede oefening voor de 

kinderen om hun beheersing in het zwembad te bevorderen. 

Hoe gingen 8 weken schoolzwemmen?

Die 8 weken waren heel leuk. We moesten: duiken, spelletjes 

spelen, popen redden, in het water springen, spullen overbrengen, 

chaosdoelenspel en nog andere spelletjes te doen. Er waren aardige 

meesters en juffen, maar de onderdelen waren wel kort. Als we terug 

kwamen hadden we heel erg honger, maar we moesten eerst nog 

buiten spelen. We fietsen gezamenlijk naar Windesheim.

Amber, Teun en Yens. 

GROEPEN 1-2

KLASSENSHOW
Op vrijdag 16 november hebben de groepen 1-2 het schoolbrede

thema ‘onder de grond’ afgesloten met een klassenshow. 

Voor de groepen 1-2 is er komende woensdag dan ook geen 

afsluiting in de klas. Iedere groep heeft een eigen show gegeven 

met liedjes, dansjes en een versje. De kinderen hebben prachtig 

gezongen en gedanst, het was een echt feest! 

De juffen en meesters zijn onwijs trots op de kinderen. 



NIEUWS VAN DE WERKGROEP RAPPORT

WIST U DAT……

* De werkgroep druk is met het ontwikkelen van een nieuw 

rapport. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere manier van 

rapporteren, passend bij de ontwikkeling van onze school. 

Tevens hebben wij andere scholen gesproken over de manier 

waarop zij rapporteren en zijn leerkrachten gevraagd naar hun 

idee. Vanuit ouders zijn er ideeën en aanvullingen verzameld 

tijdens de informatieavond op 5 juni. 

* Het streven is om het nieuwe rapport in januari in te laten 

gaan, een rapport waarin bijvoorbeeld onze visie is verwerkt en 

een stukje eigenaarschap van het kind is terug te zien, de 

kinderen worden meer betrokken bij het eigen leerproces. 

Tijdens de bouwvergaderingen is er besproken wat de 

leerkrachten belangrijk vinden om terug te laten komen in het 

rapport. Nu is het zaak dit alles samen te voegen en vorm te 

geven. 

Op naar een mooi rapport!

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKldSs1NjeAhUDI1AKHT4yB20QjRx6BAgBEAU&url=http://www.jozefachterveld.nl/agendapunt/rapporten-groep-1-tm-8/rapport-basisschool/&psig=AOvVaw3D1DOjDEjS7_DFRzn4i4uL&ust=1542448977103795


De leerlingenraad heeft de afgelopen weken hard haar best 

gedaan om meer muziek in de school te krijgen. 

Matthias van Olst, vader van Mats uit groep 4 heeft vervolgens 

aangeboden om een Djembé workshop te geven voor 

verschillende groepen. 

Op 7 november heeft hij de groepen 1/2B, 4, 5, 6 en 8 geleerd 

hoe te spelen op een Djembé. Na elke ronde kwamen de 

groepen enthousiast het lokaal uit lopen. De leerlingenraad is 

erg blij met dit resultaat. Daarom wilden we meer muziek in de 

school! 

Onze dank gaat dan ook uit naar Matthias van Olst. 

De volgende vergadering van de leerlingenraad is op 

donderdag 6 december. 

Wil je iets doorgeven aan ons? Dat kan! In elke klas vanaf 

groep 4 zit een vertegenwoordiger. 



KERST
De ‘Parkschool Angels’ zoekt muzikale ouders.

Traditiegetrouw wordt de kerstviering muzikaal omlijst door een 

groep ouders, die de klassen rondgaan met een kerstnummer en 

aansluitend muziek maken tijdens de borrel voor ouders. 

Meestal repeteren we eenmaal gezamenlijk in de weken ervoor. 

Hierbij een oproep aan ouders, die een instrument spelen of 

zingen en het leuk vinden om met ons mee te doen, om zich aan 

te melden. Dit kan bij Rick Mensink via irmaenrick@online.nl

ACTIVITEITENKRANT OUDERHULP
In september hebben wij vanuit de ouderraad een 

activiteitenkrant verspreid via de nieuwsbrief met daarin een 

overzicht van de activiteiten op school gedurende dit schooljaar 

en op welke manier we daar ouders bij willen betrekken. Het is 

dit jaar voor het eerst dat we dit op deze manier doen, dus het is 

voor ons ook uitproberen of deze vorm goed werkt en waar het 

nog verbeterd kan worden. We hopen dat we op deze manier 

ook meer ouders kunnen betrekken bij de organisatie van 

verschillende activiteiten en daarmee ook ideeën die ouders 

hebben mee te kunnen nemen. 

Inmiddels heeft zich al een aantal ouders aangemeld voor 

uiteenlopende activiteiten, heel fijn! 

Met name voor de versiercommissie waren nog weinig 

aanmeldingen. Deze hulp is nu ook nog extra via klasbord 

gevraagd. De organisatie van de Sinterklaas activiteiten is 

inmiddels in volle gang. Voor de activiteiten rondom Kerst is de 

voorbereiding onlangs gestart. Wie mee wil denken en 

organiseren kan zich daarvoor nog aanmelden. 

De activiteitenkrant is te openen via de website. Opgeven kan via 

het digitale aanmeldformulier.

mailto:irmaenrick@online.nl
https://parkschoolzwolle.nl/wp-content/uploads/sites/20/2018/09/Parkschool-activiteitenkrant-2018-2019.pdf
https://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/ouderhulp/


ALV INLOOPOCHTEND
Op woensdag 21 november organiseren we als Ouderraad van 

de Oudervereniging Parkschool een Algemene Leden 

Vergadering (ALV) voor alle ouders in de vorm van een 

inloopochtend. 

De oudervereniging Parkschool heeft als doel de samenwerking 

tussen ouders en de school te bevorderen. Ouders zijn 

automatisch lid wanneer hun kind op de Parkschool zit. 

Betrokkenheid van ouders bij de school is positief voor het welzijn 

van de kinderen en maakt het bovendien mogelijk om extra 

activiteiten te organiseren voor de kinderen, zoals creatieve 

middagen rondom de feestdagen, sportevenementen en een 

kleuterfeest. Deze extra activiteiten worden ook mogelijk doordat 

ze bekostigd worden vanuit de ouderbijdrage. 

Wij heten u op woensdagochtend 21 november a.s. van harte 

welkom tussen 08.30 uur en 09.30 uur in de hal van school. 

U kunt inzage krijgen in de werkzaamheden in het afgelopen 

schooljaar en de besteding van de beschikbare gelden. U kunt 

als lid van de oudervereniging aangeven wat u belangrijk vindt in 

het kader van ouderbetrokkenheid en u kunt uiteraard vragen 

stellen.  

Er is deze ochtend ook vertegenwoordiging van de MR aanwezig. 

Wij spreken u graag op 21 november a.s. 



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

