21 december 2018

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste schooldag van 2018.
Vanmiddag gaan wij gezellig met het team de kerstvakantie
inluiden.
We blikken in deze nieuwsbrief terug op de kerstactiviteiten op
school. Het waren erg gezellige weken. Dank aan alle ouders
die hebben meegeholpen aan de activiteiten.
In deze nieuwsbrief kijken we ook alvast vooruit naar het
nieuwe jaar.
Wij wensen u allen een heerlijke kerstvakantie en een mooie
jaarwisseling. We zien iedereen graag terug op maandag
7 januari 2019!

Veel leesplezier
Namens het team,
Danny & Martin

24 DECEMBER 2018 T/M 4 JANUARI 2019
KERSTVAKANTIE
9 JANUARI
STUDIEMIDDAG
15 JANUARI
STT THEATERDAG
Onze school neemt al enkele jaren deel aan de STT-theaterdag.
Op deze dag zullen al onze groepen in Odeon een voorstelling
zien, die in het komende theaterjaar te zien zullen zijn. Voor de
theatergroepen is dit een laatste try-out, waarbij de voorstellingen
ook al kunnen worden ingekocht door verschillende instanties.
Voor ons is het een mooie buitenkans om op deze manier een
theatervoorstelling mee te pakken, die juist voor verschillende
leeftijden geschreven is.

16 T/M 31 JANUARI
CITO TOETSWEKEN
18 JANUARI
KLASSENSHOW GROEP 3
22 JANUARI
OR-VERGADERING
25 JANUARI
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2B: Owen van Vemde
Groep 1/2C: Bastijn Kok
Wij wensen Owen en Bastijn een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS

VAN HET TEAM

KERST
De laatste schoolweken zijn weer voorbij. Buiten was het grauw
en donker maar binnen hadden we de gezellige lampjes van de
kerstboom aan en een lekker vuurtje op het digibord.

Tijdens de Kerst-Inn hebben de kinderen mooie kerststukjes
gemaakt, sommige zouden niet misstaan in een bloemenwinkel!
Ze luisterden naar verhalen, maakten muziek en knutselden
erop los. De kinderen van groep 8 hebben de kinderen van
groep 1, 2 en 3 begeleid tijdens deze ochtend en het was mooi
om te zien hoe verantwoordelijk zij zich voelden voor de
kinderen.
Het kerstdiner op donderdagavond was een gezellig samenzijn
in de klassen. De ouders genoten van een kom snert en de
kinderen hadden heerlijke hapjes die thuis gemaakt waren.
Van tapas tot lahmacun, en van poffertjes tot wortelkoekjes.
De kinderen hebben er heerlijk van gegeten. De schoolband
bestaande uit muzikale ouders kwam alle groepen langs, met de
kerstman, en de kinderen zongen uit volle borst mee.
De kerstweek werd vandaag afgesloten met voor iedereen een
heerlijke oliebol! Dit werd mede aangeboden door een anonieme
sponsor en door Dion Vastgoed (www.dionvastgoedsupport.nl)

VOORSTELLEN JUF INGE WACHTMEESTER
Na de kerstvakantie start juf Inge op school. Hieronder stelt ze
zich aan u voor:
Mijn naam is Inge Wachtmeester.
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft
kunnen lezen start ik dit schooljaar als
nieuwe leerkracht op de Parkschool in
groep 1/2C en 1/2D.

De afgelopen jaren heb ik met veel
enthousiasme gewerkt in groep 1/2 op de
Ridderspoor in Westenholte. Helaas hield
deze school op met bestaan na vorig schooljaar. Ik ben op zoek
gegaan naar een nieuwe school waar ik, na mijn verlof, met
evenveel plezier in een kleutergroep aan de slag zou kunnen
gaan. En dit is de Parkschool geworden!
Op 25 augustus is onze dochter Lux geboren. Na een fijne
verlofperiode waarin ik de tijd heb gekregen om onze dochter te
leren kennen ga ik vanaf 14 januari weer aan de slag als juf!
Op maandag zal ik de juf van groep 1/2D zijn, en op donderdag
en vrijdag ga ik aan de slag als juf van groep 1/2C. Ik heb super
veel zin om weer aan het werk te gaan en om alle kinderen te
leren kennen!
De week na de kerstvakantie zal ik op een moment even in beide
groepen komen om alvast kennis te maken met de kinderen. Ik
zie u graag vanaf 14 januari op maandag, donderdag of vrijdag.

Voor nu fijne feestdagen gewenst en tot in januari!
TOETSWEKEN EN INZAKE PARNASSYS
In januari zijn de toetsweken. De resultaten van de toetsen
worden door de leerkrachten in Parnassys ingevoerd.
De inzage van de ouders in Parnassys wordt daarom vanaf
januari gesloten tot het moment dat alle toetsen zijn ingevoerd.

AANMELDEN 3-JARIGEN
In januari starten we alweer met de eerste planning van de groepen
voor het schooljaar 2019-2020.
Hiervoor is het goed om te weten welke leerlingen we nog kunnen
verwachten. Het aantal leerlingen is bepalend voor het aantal
groepen dat we kunnen maken in het nieuwe schooljaar.
Wordt uw dochter of zoon in het jaar 2019 4 jaar, wilt u haar/hem
dan zo spoedig mogelijk op school aanmelden.

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

