15 februari 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt weer een goed gevulde nieuwsbrief. Fijn om te
merken dat er binnen de school op veel fronten allerlei
activiteiten plaatsvinden. Een school moet bruisen.
Ook de directe omgeving van de school is in ontwikkeling.
Afgelopen weekend is de busbrug geopend. Binnenkort hopen
wij daar ook in de verkeersveiligheid resultaten in te kunnen
zien. Maar naast deze ontwikkeling is eigenlijk onze hele
directe omgeving onderwerp van gesprek. Verderop leest u
hier meer over.
Inmiddels zijn de nieuwe rapporten uitgedeeld, zijn de
gesprekken geweest en is het nu eerst tijd om met mooie
weersvoorspellingen de voorjaarsvakantie te starten.
Wij wensen u allen dan ook een heerlijke vakantie.

Veel leesplezier
Namens het team,
Danny & Martin

18 T/M 22 FEBRUARI 2019
VOORJAARSVAKANTIE
27 FEBRUARI 2019
AFSCHEID DANNY BERGMAN
8 MAART 2019
KLASSENSHOW GROEP 4
12 MAART 2019
OR VERGADERING
13 MAART 2019
STUDIEMIDDAG
15 MAART 2019
STAKINGSDAG
18 MAART 2019
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLING
Groep 1: Kyana Leon Paez
Wij wensen Kyana een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS

VAN HET TEAM

STAKING 15 MAART
De Algemene Onderwijsbond (AOB) heeft een landelijke staking
aangekondigd op vrijdag 15 maart voor leraren in het
basisonderwijs, het middelbaar onderwijs én het hoger
onderwijs. Vakbond FNV Onderwijs heeft zich inmiddels bij de
actie aangesloten, daarnaast steunen PO in Actie en WO in
Actie de staking. Het is de eerste keer dat leerkrachten op alle
onderwijsniveaus op dezelfde dag staken. Met de actie hopen
de bonden druk te zetten op de politiek om meer te investeren in
het onderwijs en daarmee dalende leerling prestaties en de
lerarentekorten tegen te gaan.
Staken is een individueel recht. Een groot deel van het
personeel van de Parkschool heeft te kennen gegeven het werk
op 15 maart neer te leggen.
Dat betekent dat de school op 15 maart a.s. gesloten is.
We willen u graag tijdig informeren, zodat u voor die dag een
oplossing kunt zoeken.
We begrijpen dat een dag staken voor u als ouder ongemak kan
opleveren, maar hopen toch op uw begrip en steun te kunnen
rekenen.

NIEUW MEUBILAIR GROEP 1/2C
Met de vernieuwing van het meubilair zijn we twee jaar
geleden begonnen. Groep 1/2c heeft twee weken geleden als
laatste nieuw meubilair gekregen. Het ziet er weer mooi uit!

TOETSEN
De leerlingen hebben de afgelopen periode weer hard gewerkt
aan de Cito toetsen. Wij analyseren de toetsen op het niveau van
de leerling, de groep en op schoolniveau.
Op leerling- en groepsniveau worden de resultaten besproken
tussen de leerkrachten en Anette, onze Intern Begeleider.
Op schoolniveau zien we constant beeld in vergelijking met
voorgaande schooljaren. We zien wel een achteruitgang van de
resultaten bij spelling in de groepen 6, 7 en 8. Dit kan te maken
hebben met de invoering van de nieuwe taalmethode en de
manier van aanbod van de spelling. We zijn gestart om hier een
verandering in aan te brengen.

NIEUWE RAPPORTEN
De kinderen hebben vorige week de nieuwe
rapporten ontvangen. De werkgroep bestaande uit
Dorothé, Eline, Mirjam en Sabine hebben hier
samen met het team hard aan gewerkt. We krijgen
veel positieve reacties van kinderen en ouders
terug. Soms zijn er wat kleine onduidelijkheden,
deze proberen we de volgende keer te verbeteren.

AFSCHEID DANNY BERGMAN
U bent van harte uitgenodigd om Danny een
hand te schudden op woensdag 27 februari
van 11.30 uur tot 12.30 uur.
De kinderen nemen ’s ochtends in de groep
afscheid van Danny en het team zal dit ’s
middags doen.

JUF NAN SIKKES
Tijdens de studiedag heeft juf Nan aan het team
aangegeven dat ze met vervroegd pensioen gaat
met ingang van het nieuwe schooljaar.
Nan werkt nu nog 2 dagen als onderwijsassistent
en doet dit met volle overgave.

STUDIEDAG
Op de studiedag hebben heeft het team hard gewerkt om de
rapporten af te maken en een start te maken met de
groepsplannen.
Daarnaast hebben we een intensieve sessie gehad over onze
ambities voor de komende jaren in verband met het nieuwe
schoolplan.

OUDERVRAGENLIJST
Een aantal weken geleden zijn alle ouders gevraagd om een
vragenlijst in te vullen, dit kon tot 10 februari. Op diverse
beleidsterreinen zijn ouders bevraagd, bijvoorbeeld:
leerstofaanbod, actieve en zelfstandig rol van de leerlingen,
opbrengsten, welbevinden, sociale veiligheid etc.
In totaal hebben 91 ouders de vragenlijst ingevuld, een mooi
resultaat en hartelijk dank hiervoor!!
De ouders hebben de school ook cijfers gegeven.
Voor diverse beleidsterreinen is het gemiddelde cijfer 7,6.
Voor veiligheid konden er twee cijfers gegeven worden:
- mijn kind voelt zich veilig op school- hier is het
gemiddelde cijfer 7,6
- mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school - het
gemiddelde is hier 7,9.
Zo op het eerste gezicht zijn wij erg tevreden met de resultaten
en punten die u allen heeft aangedragen. De toon in het
algemeen is erg positief. Met deze uitslagen willen wij ook met u
als ouders in gesprek. U zult daarvoor een uitnodiging krijgen
om samen met het team in gesprek te gaan om uiteindelijk ook
tot enkele verbeterpunten te komen.

HEKWERK
Het aangekondigde hekwerk tussen het plein van de Parkschool
en het plein van het Marnixgebouw zal in de voorjaarsvakantie
worden geplaatst. I.v.m. de vorst konden de werkzaamheden
niet worden uitgevoerd in een eerder stadium Het hekwerk zal
verlaagd worden en er komt een bredere doorgang. We hopen
dat het brengen en halen van de kinderen daarna wat
makkelijker zal verlopen.

SCHOOLPLEIN
Binnen de school zijn er al enige tijd initiatieven om het plein te
verfrissen en te vergroenen. Hier wordt al over nagedacht door
de leerlingenraad, de OR en de werkgroep ouderbetrokkenheid.
We hebben afgelopen schooljaar meegedaan met Jantje Beton
om hier al een gedeelte van te kunnen financieren. Ook dit
schooljaar gaan we in mei meedoen aan Jantje Beton om geld
op te halen voor het schoolplein.
Naast onze eigen initiatieven is de omgeving van de school ook
in ontwikkeling. Dit geeft voor de school ook veel kansen en
mogelijkheden om het schoolplein flink aan te pakken in
samenwerking met andere partijen als de gemeente, KPN, City
Post etc. Zo komt er de bouw van de fietskelder waardoor de
Parkschool de planten en grassen zullen ontvangen die op die
plek staan. Het gebouw van City Post wordt gerenoveerd en zij
willen een groenere omgeving. Het KPN gebouw dat achter de
school staat, wordt omgebouwd tot appartementen en de
ontwikkelaar hiervan wil graag een groenere afscheiden met het
schoolplein. Er zal een herstructurering komen van de
Westerlaan omdat de gemeente graag een vriendelijker
uitstraling wil waardoor ook de overgang met het plein wordt
meegenomen.
Al met al veel lange termijnplannen waardoor wij in gesprek zijn
gegaan met alle betrokken partijen. Din Rijniers (onze
verkeersouder) heeft hier een groot aandeel in gehad. Hele
mooie kansen en mogelijkheden, maar waardoor de aanpak van
het plein dus iets langer op zich zal wachten dan wij eigenlijk
voor ogen hadden.
Wij zoeken voor deze grote plannen nog ouders die willen
meedenken over de aanpak van het schooljaar, want met een
plan voor ogen is het makkelijker communiceren over alles wat
wij als school graag willen.
Wilt u meedenken over het schoolplein en de schoolomgeving?
Dan kunt u zich opgeven bij Annelies Dokter (leerkracht groep 6)
via a.schreurs@ooz.nl.
De officiële opening van de werkzaamheden wordt gedaan door
minister Cora van Nieuwenhuizen op 10 maart. De school zal
hier ook bij betrokken worden. We proberen u zo goed mogelijk
van de ontwikkelingen op de hoogte te houden.

OPENING INSTROOMGROEP
Na vele voorbereidingen was het dan 4 februari eindelijk zo ver!
De instroomgroep is geopend. Het speellokaal is omgetoverd tot
een kleuterklas. We zijn heel blij met ons lokaal en we hebben
lekker veel ruimte. Het wordt al steeds meer ‘onze’ klas.
We hebben zelfs een glijbaan en een klimrek. Dat is toch echt wel
onze favoriet. We zijn met een groep van 10 kinderen gestart en
de groep zal steeds wat groter worden. We maken al veel plezier
met elkaar en we kennen elkaar steeds beter.

GROEP 1/2D
Dinsdag 12 februari hebben de kinderen uit groep 1/2d
voederplankjes gemaakt. Zagen, schuren en timmeren.
De kinderen waren super enthousiast en de resultaten mogen
er zijn. Frank Huising nogmaals enorm bedankt voor het feit dat
je dit voor ons mogelijk hebt gemaakt! En Lous BrummelhuisKluin bedankt voor je hulp.

KLASSENSHOW GROEP 3 /4
Groep 3/4 heeft op vrijdag 8 februari een klassenshow gegeven
over het thema ‘Winter’. In de show zaten dansjes, liedjes,
moppen en gedichtjes. Iedereen zag er prachtig verkleed en
geschminkt uit. Het podium was ook in dezelfde sfeer gebracht
dankzij Sienne, Puk en Kato uit groep 7.
De kinderen waren van tevoren erg gespannen, maar hebben
desondanks een geweldige show neergezet voor de ouders.

Sport, beweeg en beleef!
Bewegingsonderwijs schooljaar 2018/2019
Bewegingsonderwijs lessen
De afgelopen periode van kerst tot voorjaarsvakantie hebben alle leerlingen van de
parkschool kennis gemaakt met de volgende onderdelen binnen de lessen
bewegingsonderwijs:
- Zwaaien
- Tikspelen
- Balanceren - Mikken
- Over de kop gaan
- Doelspelen - Springen
- Stoeispelen - Jongeleren

Schoolbadmintontoernooi
Met succes hebben wij deelgenomen aan het schoolbadmintontoernooi. Wij willen hierbij de
volgende leerlingen die hebben deelgenomen bedanken voor hun inzet en deelname aan dit
toernooi:-Juul Schepers - Valentijn de Groot - Reinier Tolman - Raffaele Bordin

Door een vader van een van de leerlingen werden wij gewezen op de volgende link. Misschien leuk
om even te bekijken!
http://www.rtvfocuszwolle.nl/virtual-reality-geeft-extra-dimensie-aan-zwols-schoolbadmintontoernooi/amp/

De jongens hebben het super gedaan en zijn WINNAARS geworden van het toernooi.
GEFELICITEERD!!!

Schoolsporttoernooien aankomend half jaar
- Schoolschaaktoernooi woensdag 6 maart (voorronde) - woensdag 13 maart (finale) 2019.
- Schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 5 t/m 8 wordt georganiseerd
op woensdag 3 april 2019 (10 april reserve dag). Met de finaledag op woensdag
17 april 2019. Voor de groepen 3 en 4 wordt dit nog nader bepaald.
- Schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 wordt georganiseerd
op woensdag 15 mei 2019 met de finaledag op woensdag 29 mei 2019.

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!
Sanne Weijschede en Jason Huisman

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

