
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Volgende week hebben we een heerlijke weekje 

vrij. Het is herfstvakantie al zou je het qua weer 

niet zeggen. 

Misschien heeft u in de vakantie nog even tijd 
om te kijken naar de activiteitenkrant. 

In de vorige nieuwsbrief stond dat al genoemd, 

maar we hebben nog niet van iedereen een 

reactie terug. In deze nieuwsbrief hebben wij het 

stukje nogmaals opgenomen.

Wij wensen iedereen een heerlijke vakantie en 

zien jullie graag terug op 29 oktober.

Veel leesplezier

Namens het team,

Danny & Martin

19 oktober 2018



22 t/m 26 OKTOBER 2018

HERFSTVAKANTIE

1 NOVEMBER 2018

NIO GROEP 8

Op deze dag zal in groep 8 de Nederlandse Intelligentietest voor 

Onderwijsniveau worden afgenomen

14 NOVEMBER 2018

STUDIEDAG

Alle leerlingen vrij!

16 NOVEMBER 2018

KLASSENSHOW GROEP 1-2

16 NOVEMBER 2018

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

19 T/M 23 NOVEMBER 2018

OUDERGESPREKKEN

U ontvangt een uitnodiging voor het inschrijven van de 

gesprekken in Schoolgesprek.

NIEUWE LEERLINGEN

Groep 1/2B: Stella Dekker, Stijn Zwartjens en Roos Melenhorst

Groep 1/2C: Sofie Medendorp, Elles Nauta en Maylee Ling

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

Parkschool!!



AFKIJKEN MAG! 
Afgelopen studiedag stond in het teken van ‘afkijken mag’. Alle 
basisscholen van OOZ hadden een margedag, zodat iedereen 

bij elkaar en bij het voortgezet onderwijs kon komen kijken.
De leerkrachten van groep 1/2 zijn op bezoek geweest bij 

verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. We 
vinden het belangrijk dat de overgang naar de basisschool zo 
vloeiend mogelijk verloopt. Het is mooi om te zien dat het 

aanbod en de werkwijze sterk overeenkomen met de manier 
waarop wij werken op de Parkschool. Zo werken ze ook met 

thema’s, vaste dagstructuur, zelfstandigheid en spelenderwijs 
leren.
Wij hebben als Parkschool een uitnodiging gedaan naar de 

kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen om de 
pedagogisch medewerkers een inkijkje te geven in het reilen 

en zeilen in groep 1/2. Veel enthousiaste reacties hebben we 
al terug ontvangen en wij als kleuterteam kijken er naar uit om 
over ons onderwijs te vertellen.

DE TWIJN
Bij vrijwel alle scholen kan ik me een beeld vormen, maar niet 
bij De Twijn. Een school voor kinderen van vier tot achttien 

jaar met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het 
uitgangspunt op deze school is: gewoon waar het kan, 

speciaal waar het moet. Ieder kind heeft immers leerrecht! 
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van een kind, 
waarbij er begrip is wanneer het zijn dag niet heeft, of zijn 

week, of zijn jaar … Wanneer een kind voor zijn ontwikkeling 
therapie of andersoortige hulp nodig heeft (revalidatie, 

fysiotherapie, begeleiding door audiologisch centrum of het 
Autismehuis, enz.), gebeurt dit binnen school. Een ideale 
situatie, omdat dit dan niet meer na schooltijd hoeft te 

gebeuren. Veel kinderen komen niet uit Zwolle (maximale 
afstand is zestig kilometer) en hebben door de reistijd al een 

lange schooldag. Een school met een rustige warme sfeer, 
waarbinnen de kinderen die zeer veel extra zorg nodig 
hebben, zo goed mogelijk en met plezier kunnen functioneren. 

Ik ben blij dat ik hier een kijkje heb mogen nemen!
Ansje de Lobie.



THORBECKE VMBO PRO 
In het kader van ‘afkijken mag’, gingen juf Rana, juf Anette, 
juf Suzanne en juf Eline naar Thorbecke VMBO pro aan de 

Russenweg. Daar was te zien hoe het vervolgonderwijs in de 
praktijk werkt. Kinderen/tieners krijgen daar de kans zichzelf te 

ontwikkelen op het gebied waar hun interesses/kwaliteiten 
liggen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen kwaliteiten. Terug te 
zien was dat de leerkrachten oog hadden voor wat de 

leerlingen nodig hadden. In de J en X klassen waar kinderen 
extra ondersteuning werd geboden op gedrag of cognitief 

gebied was dit goed terug te zien.

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Heeft u een peuter die in het schooljaar 2018/2019 vier jaar 

wordt? We vinden het fijn wanneer ze zijn aangemeld zodat 

we zicht hebben op de instroom en hier goed op kunnen 

anticiperen. U kunt een aanmeldformulier downloaden vanaf 

de site of even een formulier ophalen op school.

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 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

https://parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/ouderhulp/
mailto:ouderraad@parkschoolzwolle.nl


KINDERBOEKENWEEK

VOORSTELLING SNIP

Naar aanleiding van de Kinderboekenweek hebben alle 
groepen 1/2 op maandag 8 oktober een schaduwspel gedaan 
met meneer Chris. Het boek Snip stond centraal hierbij. 

Meneer Chris had een felle lamp bij zich en hij had een groot wit 
doek gespannen. Met leuke bewegingen en extra materialen 

hebben alle kinderen schaduwen kunnen maken op het doek. 
Stukjes uit het verhaal werden na gespeeld. Iedereen heeft 
ervan genoten. Het was een groot succes!!

GROEP 5

Afgelopen donderdag 8 oktober kregen wij een les in het kader 
van de Kinderboekenweek over het boek Joe Biljoen.
Het was interessant en mooi om te horen. We hebben er veel 

van geleerd. Het was ook leuk om te doen. Het boek lijkt ook 
heel leuk om te lezen. De groepjes waren leuk, de filmpjes 

waren leuk en pasten goed bij het thema. Het was grappig om 
te zien wat de andere groepjes deden, we werden er vrolijk van. 
De ideeën waren goed, we wisten goed hoe het moest. De 

filmpjes waren erg leuk om te 
maken! Febe en Kyra

VOORSTELLING OMA BOEF

Vrijdag 12 oktober hebben de groepen3, 3/4 en 4 gekekennaar
de voorstelling van ‘Oma BOEF’. Naar het gelijknamige boek
van David Walliams. De voorstelling ging over een oma die een

trommel vol met juwelen had. Volgens oma haar wilde verhalen
had ze die allemaal zelf gestolen. Aan het einde van de 

voorstelling bleek dat toch niet het geval….oma had de juwelen

allemaal zelf gekocht. Bij de kringloopwinkel.

Het filmpje van Stan, 
Jens en Skip



ANWB STREETWISE

KLEUTERS

Donderdag 4 oktober hebben de leerlingen uit de groepen 1/2 
meegedaan aan het programma van Streetwise (ANWB). Hierin 
stonden het herkennen van verschillende verkeersgeluiden en 

het oefenen met oversteken centraal. Ook hebben wij geleerd 
hoe belangrijk het is om een kinderzitje en de autogordel te 

gebruiken in het verkeer. Erg leerzaam, maar vooral ook erg leuk 
om te ervaren!

GROEP 5

We hebben gekeken wat handig is voor een veilige fiets. En ik 
heb nog een bel nodig. En we hebben gekeken hoe lang een 
auto nodig heeft om te stoppen. En je moest zelf leren remmen 

in de auto van de ANWB. En bij allebei liepen er kinderen te snel 
weg, je moet goed uitkijken in het verkeer!!!

Fabio en Ivar

GROEP 3, 3/4 EN 4
Voor de kinderen van de groepen 3, 3/4 en 4 was er het 
programma ‘Blik en klik’. Op een spelende manier werd 

kinderen aangeleerd hoe ze veilig konden deelnemen aan het 
verkeer. Zo hebben de kinderen geleerd wat een kijklijn is en 

hoe je deze kunt gebruiken om veilig een straat over te steken. 
Ook hebben de kinderen geoefend met veilig oversteken en het 
contact maken met een autobestuurder voor je oversteekt. Tot 

slot mochten de kinderen plaatsnemen in een auto om zelf van 
dichtbij te ervaren wat er gebeurt wanneer je je autogordel niet 

om doet.



GROEP 7 EN 8

Groep 7 en 8 hebben tijdens ANWB Streetwise meegedaan aan 

het onderdeel trapvaardigheid. Tijdens dit onderdeel werd de 

praktische fietsvaardigheid geoefend. Als start kregen de kinderen 

theorie en filmpjes te zien over de rol als fietser in het verkeer en 

de gevaren die daarbij horen. Vervolgens fietsten de kinderen 

over een parcours waarbij ze moesten slalommen, over schuine 

stukjes moesten fietsen maar ook over hun schouder moesten 

kijken terwijl ze door fietsten. Ditzelfde parcours moesten ze nog 

eens fietsen met een zware rugtas op hun rug. Het programma 

werd afgesloten met het afleggen van het parcours op een 

elektrische step.

DODE HOEK LESSEN
Veilig op weg Zwolle organiseert ieder jaar de ‘dode hoek lessen’ 

voor de groepen 7 en 8.

Op 8 oktober was de ochtend gereserveerd voor groep 8. De 

lessen worden gegeven bij rijschool Blok Huls op de Marslanden. 

De leerlingen krijgen een stuk theorie, uitleg rondom de 

vrachtauto en uitleg vanuit de cabine. Zo zien de leerlingen in de 

praktijk waar de dode hoeken van een vrachtauto zitten. De 

ochtend eindigt met een examen van 8 pittige vragen. Een 

leerzame ochtend, waarbij de leerlingen grote betrokkenheid 

lieten zien. Complimenten voor de instructeurs en leerlingen.



BERICHT VAN DE LEERLINGENRAAD

De afgelopen weken zijn er verkiezingen geweest voor de 

leerlingenraad. Inmiddels hebben we de eerste vergadering 

met nieuwe leden gehad en zijn goed van start gegaan. 

Dit jaar zitten de volgende leerlingen in de leerlingenraad. 

Dieuwke (3/4), Mats (4), Skip (5), Lisa (5/6), Joost (6), Maartje 

(7) en Angel (8). Helaas hebben wij geen vertegenwoordiger 

voor groep 5 kunnen vinden. 

Deze week hebben we tijdens de vergadering kennis met 

elkaar gemaakt. We hebben besproken welke onderwerpen 

iedereen wil bespreken. Daarnaast hebben we besproken hoe 

het er voor staat met de lessen muziek. De eerste 

workshoprondes zijn gepland op woensdag 7 november. 

Hier zijn wij erg blij mee!

Heb je een goed idee voor de leerlingenraad? 

Geef het door aan jouw klassenvertegenwoordiger!



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

HANDBALTOERNOOI GROEP 5/6 
Lijkt het je leuk om mee te doen aan het handbaltoernooi van 
groep 5/6 op woensdag 15 november? Meld je dan aan via de 

onderstaande link:
AANMELDEN HANDBALTOERNOOI

Bij voldoende animo zal er een team/ zullen er meerdere teams 
gevormd kunnen worden.
Bij teveel deelnemers per leeftijdscategorie, zal er geloot 

worden wie wel of niet deel gaat nemen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met al eerdere deelname aan 

een schoolsporttoernooi. Daarnaast hebben oudere leerlingen 
voorrang op jongere leerlingen. 
Deelname van een team/ teams is mede afhankelijk van 

begeleiding door ouders/ verzorgers!!
Met sportieve groet,

Sanne Weijschedé
Coördinator en buurtsportcoach Zwolle Centrum

Afgelopen woensdag (17 oktober) hebben Reinier, Ralph, Cas en 

Angel meegedaan aan het tafeltennistoernooi bij de 
tafeltennisvereniging. 
De poule wedstrijden werden gewonnen en zij mochten meedoen 

in de gouden poule! Daar was de tegenstand héél sterk. Na 
zware maar hele mooie partijen om naar te kijken heeft het team 

van de Parkschool uiteindelijk de 7e plek (van de 24) weten te 
bemachtigen!

TAFELTENNISTOERNOOI

http://www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:Info-parkschool@ooz.nl
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNgwOGfk09XvS2leDrQcRlRyXK3Ba0u9bEvEkmLa2DnUToPw/viewform
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