25 januari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Deze week dan eindelijk sneeuw. Binnen de school meteen
opwinding om zo snel mogelijk naar buiten te kunnen om te
genieten van de pret die dat met zich meebrengt.
Maar ondertussen staan deze weken ook in het teken van de
CITO-toetsen. Dus misschien is die sneeuw juist wel even een
fijne afleiding.
Deze week hebben we een goedgevulde nieuwsbrief.

Veel leesplezier
Namens het team,
Danny & Martin

7 FEBRUARI 2019
STUDIEDAG
Alle leerlingen zijn vrij.

8 FEBRUARI 2019
KLASSENSHOW 3/4
8 FEBRUARI 2019
RAPPORT MEE
11 T/M 13 FEBRUARI 2019
RAPPORTGESPREKKEN
Alle ouders hebben deze week een uitnodiging ontvangen voor
het inschrijven in Schoolgesprek.

15 FEBRUARI
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
18 T/M 22 FEBRUARI
VOORJAARSVAKANTIE

VERTROKKEN LEERLINGEN
Na de kerstvakantie zijn een aantal leerlingen gestart op een
nieuwe school:
Katlyn (gr. 3), Reva (1/2D) en Sarah (gr.1/2B) Hessink zijn
geëmigreerd naar Mauritius. Boele de Jong (gr. 5/6) is naar de
Ambelt gegaan. Carlos Duijvestein (gr. 7) is gestart op SBO De
Brug. Afgelopen week heeft Luciano Schäfer (1/2A) afscheid
genomen. Hij gaat naar het Facet.
Wij hopen dat de kinderen snel gewend zijn op hun nieuwe
school en wensen ze veel succes.

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2D: Brand Reussink, Lemon Bos, Andy Shan en Sarah
Content. Zij zullen per 4 februari naar de nieuwe instroomgroep
gaan.
Groep 5/6: Myrthe ten Bulte
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS

VAN HET TEAM

DANNY BERGMAN
Zoals u van Danny zelf heeft vernomen via de mail van
10 januari zal hij zijn loopbaan voortzetten op Hogeschool
Windesheim. Voor Danny is dit een nieuwe uitdaging en voor
hogeschool Windesheim een grote aanwinst. Voor de
Parkschool en OOZ is het erg jammer.
Danny heeft een erg grote bijdrage geleverd in de enorme
ontwikkeling van de Parkschool de afgelopen 3 jaar. Danny heeft
andere invalshoeken dan een ‘gemiddelde’ onderwijsman om
een team te ontwikkelen. Hij heeft het team op verschillende
manieren laten nadenken over het onderwijs. Dit op een zeer
enthousiaste, energieke, originele manier. Het resultaat is dat de
Parkschool een school is die oog heeft voor kinderen, ouders en
omgeving en een team heeft dat daadwerkelijk een team is, een
team dat volop in ontwikkeling is en blijft.
Dinsdag 26 en woensdag 27 februari zijn de laatste werkdagen
van Danny op de Parkschool.
Op woensdag 27 februari zwaaien de kinderen Danny tijdens
schooltijd uit, het team zal dit ’s middags doen.
Tussen 11.30 en 12.30 uur zullen wij u in de gelegenheid stellen
om Danny de hand te schudden.
We hopen op een grote opkomst, hij heeft dit echt verdiend

TAKEN DANNY
Op dit moment zijn we een aantal taken die Danny nu heeft
binnen het team aan het verdelen. Deze taken kunnen door
Danny dan nog goed worden overgedragen.
Andere taken worden voorlopig overgenomen door Martin, die
vanaf 1 maart iets meer op school aanwezig zal zijn.

DIRECTIETAKEN
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op de opvolging
van Danny.

VERNIEUWD HEKWERK
Door de groei van het aantal leerlingen is het aantal leerlingen en
ouders dat ’s ochtends en ’s middags gebruik moet maken van de
smalle ingang in het hekwerk tussen de twee pleinen steeds groter
geworden. Dit vroeg om een andere oplossing.
Er is gekozen voor een dubbele poort, zodat de toegang tot het
plein van de Parkschool nu ook bij calamiteiten beter toegankelijk
is.

STAKINGSDAG 15 MAART 2019
Er is op 15 maart een landelijke onderwijsstaking aangekondigd.
Het bestuur van OOZ heeft deze week besloten om achter de
staking te staan. Het team zal de komende weken beslissen of we
wel of niet gaan staken. Wanneer er meer duidelijkheid is zullen we
u dit laten weten.

NIEUW GYMROOSTER
Op 4 februari gaan we starten met een extra kleutergroep in het
speellokaal.
Dit betekent dat het speellokaal niet meer beschikbaar is voor
datgene waarvoor het lokaal is bedoeld. Deze nieuwe kleutergroep
en de groepen 1-2 gaan daarom op de dinsdagochtend naar het
grote gymlokaal. Ze krijgen dan les van meester Jason, een van
onze vakleerkrachten gym van Sportservice. Jason heeft dit jaar
ook de peutergym gegeven op de dinsdagochtend. We zouden
graag nog meer gebruik maken van de gymzaal, maar deze wordt
ook gebruikt door andere scholen.
Door bovenstaande en doordat we wisselen van groep die naar de
Calo gaat voor de zwemles is het gymrooster iets gewijzigd (zie
bijlage).

AANGEPASTE PLANNEN
In de MR zijn het nieuwe zorgplan en het plan hoogbegaafdheid
besproken. Beiden zijn op school in te zien.

HERHAALDE OPROEP AANMELDEN 3-JARIGEN
Er is een start gemaakt 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.

KETEN GEDRAG
De school doet mee met de pilot ‘keten gedrag’, waar ook vier
andere scholen aan deelnemen.
In deze pilot zal de focus vooral liggen op het op tijd signaleren.
Bij leerkrachten zal de kennis vergroot worden en zullen we met
de school beter om kunnen gaan met de verschillen tussen
leerlingen. Als gedragspecialist
krijgt juf Suzanne ambulante tijd
om dit te gaan ontwikkelen.
Een groot pluspunt van deze
pilot is een breed opgezet
netwerk, waarbij wij samenwerken met de orthopedagoog,
preventief begeleider,
de stroming en vier andere
gedragsspecialisten.

AFKIJKEN MOET!
Op donderdag 14 februari komen er docenten van ons
voortgezet onderwijs bij ons op school kijken. Elke basisschool
van OOZ zal door VO-docenten worden bezocht om hun eens
te laten zien hoe ons onderwijs eruit ziet. Hoe houden wij
rekening met niveauverschillen in de groep en school. En welke
ontwikkelingen spelen er op de verschillende scholen.

THEMA ‘MIJN SCHOOL, MIJN STAD, MIJN WIJK
Na de voorjaarsvakantie, 25 februari, starten we met ons derde
project. Het thema is: "Mijn school, mijn stad, mijn wijk".
Een mooi onderwerp waarvoor we al veel leuke ideeën hebben.
Welke ouders vinden het leuk, of kennen iemand, die een
bijdrage zou willen leveren aan dit project. Te denken valt aan
Zwolse geschiedenis, architectuur, literatuur, kunst en cultuur,
bestuur enzovoorts.
Aanmelden heel graag via de klassen-app: Klasbord.
Wilt u daarbij ook vermelden of de activiteit of inzet voor de eigen
groep is of ook groep overstijgend? Alvast hartelijk bedankt.
De afsluiting van het project zal plaatsvinden op
woensdagochtend 27 maart. Vanaf 11.45 uur is iedereen van
harte welkom om in de groepen de resultaten te komen
bewonderen.
We hopen op een geweldige opkomst voor dit leuke project!

PROGRAMMEREN VOOR DE PLUSGROEPEN
Op vrijdag 11 januari zijn de plusgroepen begonnen met
workshops die te maken hebben met programmeren.
Deze workshops worden gegeven door Tetem, cultuurpark
Roombeek uit Enschede. Plusgroepen 4, 5 en 6 hadden een
workshop programmeren met Oozobots. Deze minirobots
moesten ze een parcours laten afleggen die ze zelf hadden
ontworpen met speciale stiften en kleuren. Een bepaalde
kleurencombinatie stond voor een opdracht. Ze zijn daar erg
enthousiast mee bezig geweest. Op 18 januari hebben deze
groepen een interactief verhaal gemaakt op de computer.
Ze hebben zelf een verhaal ontworpen met diverse keuzes en
daar ook weer vervolg keuzes bij ontworpen. Zelf op de foto
zetten en links toevoegen zodat alles ging werken.
Aan het eind hebben ze elkaars verhalen gepresenteerd.
Vandaag was de laatste workshop. Ze hebben robotjes
geprogrammeerd. De leerlingen hebben heel erg enthousiast
gewerkt tijdens deze workshops.
De plusgroepen 7 en 8 hebben op deze dagen ook hun
workshops gehad. Zij gingen games maken met een
computerprogramma. De eerste workshop op 11 januari deden
we dat nog samen met de begeleiders. Iedereen heeft een
eigen game ontworpen en geleerd wat er allemaal bij komt
kijken om figuurtjes te laten bewegen en scores toe te voegen.
18 januari mochten de leerlingen zelf helemaal een game
maken en de informatie van vorige week toepassen. Soms
viel dat nog niet mee. Er zijn zoveel stappen te zetten voor een
simpel spel. Beginpunt en eindpunt zoeken, poppetje laten
bewegen, hindernissen ontwijken, scores bepalen. Daar werd
erg enthousiast aan gewerkt en aan het einde hebben we ook
elkaars games bekeken. De laatste workshop gaan zij ook
robotjes programmeren

STT THEATERDAG
Op dinsdag 15 januari heeft de hele school meegedaan aan de
STT theaterdag. Op deze dag worden jeugdtheatervoorstellingen
als try-out getoond aan potentiële inkopers en wij waren
uitgenodigd om er bij te zijn als publiek. De kinderen hebben het
ervaren als een leuke dag en hebben er van genoten!

PARKEREN RONDOM SCHOOL
Nu het koud en donker is, worden kinderen vaker met de auto
gebracht dan in andere jaargetijden. Omdat de ruimte rond de
Parkschool beperkt is, zeker tijdens de ochtenddrukte, wil ik
benoemen dat er op het terrein van City Post wel plek is om te
parkeren. De borden die dreigen met wegslepen gelden niet voor
brengende en halende ouders, dit is met de beheerder zo
afgesproken. Hiermee willen we voorkomen dat er langs de
Westerlaan op de stoep wordt geparkeerd of op de fietsstrook.
Dit leidt namelijk tot een onoverzichtelijke situatie voor andere
weggebruikers en voor ouders die het schoolterrein willen verlaten.
Zo houden we de Parkschool veilig bereikbaar voor iedereen.

BERICHT STICHTING VRIENDEN PARKSCHOOL
Goed en passend onderwijs is belangrijk! De Parkschool heeft
haar begroting en het onderwijs goed op orde, maar het team
heeft aangegeven dat ze ideeën en wensen heeft om het
reguliere onderwijsprogramma iets extra’s te bieden. Gelijktijdig
hebben diverse ouders aangegeven zich in te willen zetten om
hieraan bij te dragen.
Op initiatief van ouders is daarom de Stichting Vrienden van de
Parkschool opgericht.
Vanuit deze stichting kan de Parkschool zowel financieel als op
andere manieren ondersteund worden. Dit gebeurt op
projectbasis.
Daarbij worden met de Parkschool concrete afspraken gemaakt.
Bijvoorbeeld dat een te doneren bedrag of een activiteit ten
dienste staat voor het afgesproken doel, dat project bestemd is
voor alle leerlingen en dat daarmee de kwaliteit van het
onderwijs wordt verbeterd.
Het project waar de Vrienden van de Parkschool zich schooljaar
2018-2019 mee bezig houdt, is Snappet. Deze onderwijsvorm
door middel van tablets zorgt ervoor dat kinderen op maat
onderwijs kunnen krijgen en de leerkracht gericht ondersteuning
kan geven. U zult er vast van uw kind over gehoord hebben!
De stichting heeft zich gecommitteerd het voor Snappet
benodigde bedrag van € 9.000 bijeen te brengen. Dat willen wij
graag doen door einde van dit schooljaar een eerste cheque te
overhandigen aan de Parkschool.
Mocht u willen bijdragen aan de Stichting van de Parkschool dan
kan dat door het sturen van een e-mail naar
vriendenparkschool@gmail.com of door een bedrag over te
maken op bankrekening NL 19 ABNA 0835 3392 89 t.n.v.
Stichting Vrienden van de Parkschool.
Uiteraard kunt u een van ons ook op het schoolplein aanspreken
over de Stichting.
Wij willen nadrukkelijk aangeven dat een bijdrage geheel
vrijblijvend is.
Met vriendelijke groet,
namens de Stichting Vrienden van de Parkschool
Harke Plas (vader Puk & Kato groep 7 en Meke groep 4)
Kim de Gruyter (moeder Yens groep 6 en Catho groep 5)
Thom Melenhorst (vader Julian groep 1/2a en Roos 1/2b)

CULTUUR OP DE PARKSCHOOL
Dit schooljaar is een cultuurwerkgroep gestart op de Parkschool.
Deze werkgroep houdt zich samen met de cultuurcoördinator
bezig met alles wat te maken heeft met cultuur op school.
Binnen cultuur zijn er vijf disciplines: beeldende vorming,
muziek, theater, dans en cultureel erfgoed. Om er voor te zorgen
dat alle kinderen aan het einde van hun basisschooltijd kennis
hebben kunnen maken met alle disciplines is er een doorgaande
lijn ontwikkeld door de werkgroep. Dit houdt in dat elke groep
kinderen in een bepaald jaar een cultuurkennismaking krijgt met
één van de disciplines. Dit kan zijn in de vorm van een workshop,
lessenreeks of het bezoeken van een voorstelling.
Groep 1 en 2 zullen in maart een dansvoorstelling en workshop
krijgen door Jakimi danst.
Groep 3 en 4 krijgen in februari/maart/april een lessenreeks
theater van jeugdtheaterschool Zwolle.
Groep 5 en 6 zijn al begonnen met een lessenreeks muziek.
Groep 7 en 8 gaan in het kader van cultureel erfgoed de
Sassenpoort bezoeken.
Beeldende vorming zal in elke groep, ieder jaar aan de orde
komen. Hiervoor heeft de cultuurwerkgroep een basisvoorraad
aan materialen aangeschaft om ervoor te zorgen dat kinderen
kennis kunnen maken met beeldende vorming en verschillende
materialen en technieken. Naast bovenstaande
cultuurkennismakingen is er altijd ruimte voor andere projecten
op het gebied van cultuur.
Namens de cultuurwerkgroep

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

