12 april 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het thema ‘mijn buurt, mijn wijk, mijn stad’ is inmiddels met een
mooie tentoonstelling afgesloten.
De oprichting van de Stichting ‘Vrienden van de Parkschool’ en de
ondertekening van de overeenkomst is een feit. Fijn dat ouders de
school ook op deze manier willen en kunnen ondersteunen.
Veel ouders coachten en moedigden onze fanatieke
voetballers(sters) aan op het voetbaltoernooi.
De drukbezochte Grote Peuterdag op 5 april was een groot
succes.
Het team is druk met het opstellen van het schoolplan en de
formatie voor komend schooljaar.
Voor ons ligt de meivakantie en de ouderavond op 13 mei, waarin
we samen met ouders in gesprek gaan over het concept
schoolplan en de uitkomsten van de oudervragenlijst.
We zien er naar uit.

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers

16 T/M 18 APRIL 2019
CITOTOETS GROEP 8
18 APRIL 2019
PAASONTBIJT
19 APRIL 2019
STUDIEDAG TEAM / GOEDE VRIJDAG
Alle leerlingen zijn vrij

22 APRIL T/M 3 MEI 2019
MEIVAKANTIE
13 MEI 2019
OUDERAVOND
Wij willen op deze avond graag met ouders in gesprek over onze
ambities van het schoolplan en de uitkomsten van de
oudervragenlijst die in februari is afgenomen.
Onze ambities zijn:
- Binnen de school heerst een veilige en prettige sfeer
- Ons doel is om leerlingen te motiveren
- Leerkrachten maken het verschil
- Samen bereik je meer dan alleen
Graag willen wij weten op hoeveel ouders we kunnen rekenen.
Wilt u zich daarom aanmelden bij Martin: m.sangers@ooz.nl
Start 19.30 uur | Einde 21.00 uur | locatie: school

17 MEI 2019
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
20 T/M 24 MEI
OUDERGESPREKKEN GROEP 8
De ouders van groep 8 krijgen na de meivakantie via
Schoolgesprek een uitnodiging om in te schrijven.

24 MEI 2019
KLASSENSHOW GROEP 6
NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1: Dorien Franke, Willem Witte en Sylvian Vesters
Groep 5: Jannicka Bakker
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

FORMATIE SCHOOLJAAR 2019-2020
GROEPEN 1-2
We starten met vier groepen 1-2.
De leerlingen die komend schooljaar in deze vier groepen starten
zullen worden verdeeld over deze groepen. Deze verdeling zal
bekend worden gemaakt, zodra we de indeling van de leerlingen
en de leerkrachten weten.

GROEP 3 T/M 8
De overige groepen zijn:
Groep 3a
Groep 6
Groep 3b
Groep 6-7
Groep 4
Groep 7
Groep 4-5
Groep 8
Groep 5
De leerlingen uit de huidige groepen 2 zullen worden verdeeld
over twee kleine groepen 3. De kans is aanwezig dat in de
komende jaren deze groepen niet in deze samenstelling kunnen
blijven.
De leerlingen uit de groepen 3, 3-4, 5, 5-6, 6 en 7 stromen door
naar de volgende groep. Dit natuurlijk tenzij er in onderling
overleg wordt besloten een leerling een jaar over te laten doen.

INDELING LEERKRACHTEN
Op dit moment weten we de indeling van de leerkrachten nog
niet.
We verwachten hier uiterlijk eind juni - liefst eerder - meer over te
kunnen vertellen.
Zodra we de indeling weten zullen wij u hierover inlichten.

PERSONEEL
Juf Marianne zal komend schooljaar niet meer op de Parkschool
werken. Zij heeft besloten haar droom achterna te gaan en te gaan
wonen en werken in Spanje. We gunnen haar dit van harte, maar
zullen haar zeker missen.
Marianne is de drijvende kracht achter het werken in thema’s.
Ze heeft het team zover meegenomen dat het werken in thema’s
door zal gaan.

STUDIEDAG
Op vrijdag 19 april is er een studiedag. Onderwerpen die we
behandelen zijn:
- Het schoolplan: van ambities naar concrete voornemens
- Leerpunten halen uit de vragenlijst van ouders
- Aantal korte onderwerpen vanuit o.a. de werkgroepen gedrag,
Engels
- Gebruik ICT programma Gynzy door leerkrachten
- Het werkverdelingsplan
- Wat betekenen onze ambities voor onze werkgroepen

AFSLUITING PROJECT ‘MIJN BUURT, MIJN
WIJK, MIJN STAD’
Gedurende vijf weken hebben we in de groepen 1 tot en met 8
veel geleerd over Zwolle. Er zijn prachtige Peperbussen gemaakt
en Blauwvingercollages. Muurkranten met weetjes over de
geschiedenis van Zwolle en bekende Zwollenaren. Plattegronden
van de wijk en in alle klassen zijn we bezig geweest met het
bouwen van onze eigen Parkschoolstad. En wat was het
resultaat waanzinnig. De stad werd door vele enthousiastelingen
bezocht, de bezoekersrij stond tot aan het hek. Hiervoor willen wij
Rudy Simon bedanken.

SCHOOLPLEIN EN JANTJE BETON LOTERIJ
Op dit moment zijn we met enthousiaste ouders in overleg over
het vernieuwen van ons schoolplein en we hebben ook Maike
Nelissen uitgenodigd van Stichting Springzaad om ons hierbij te
begeleiden. Zodra er een uitgewerkt plan ligt, rekening houdend
met de ontwikkelingen van onze omgeving op lange termijn,
kunnen we subsidie aanvragen bij de provincie en dit inzetten om
ons schoolplein groener te maken.
Vorig jaar heeft de Parkschool meegedaan aan de
Jantje Beton Loterij en dit heeft een geweldig bedrag
op geleverd. Het bedrag wat vorig jaar is opgehaald
was maar liefst € 2.800 wat we volledig aan het
schoolplein gaan uitgeven.
Ook dit jaar gaan we in de periode van woensdag 22 mei t/m
woensdag 5 juni weer meedoen aan de Jantje Beton Loterij.
De opbrengst van deze Loterij wordt ook weer volledig aan het
schoolplein besteed zodat we uiteindelijk een mooi bedrag bij
elkaar hebben om onze ideeën te kunnen realiseren.
Uw kind(eren) zal op woensdag 22 mei de materialen voor het
verkopen van de loten mee naar huis krijgen en dan kan het
verkopen beginnen! We hopen dat u dit thuis wilt stimuleren.
Mocht het boekje uitverkocht zijn, dan liggen er op school nog
nieuwe! Uiterlijk woensdag 5 juni verwachten wij alle boekjes weer
terug op school en kan het tellen gaan beginnen.
We hopen ook dit jaar weer op een prachtig resultaat!

GROTE PEUTERDAG
Om ouders en hun kinderen te helpen een fijne school te kiezen,
hield OOZ op 5 april een Grote Peuter Dag.
Tijdens deze dag, konden kinderen ontdekken, rennen en klimmen,
samen met andere kinderen.
Het was mede dankzij de hulp van de ouderraad een geslaagde
ochtend met heel veel peuters en ouders. We kijken hier met veel
plezier op terug.

PAASONTBIJT
Donderdagochtend 18 april a.s. starten we met een gezellig
paasontbijt. Voorgaande jaren nam ieder kind een ontbijtje mee.
Dit jaar zal dat anders zijn: er komen inschrijflijsten bij de
deur/klasbord, daarop kunt u aangeven wat u meeneemt (eigen
inbreng is uiteraard ook leuk). Wat er na afloop over is, gaat weer
met uw zoon of dochter mee naar huis.
Vanaf woensdag 17 april kunnen de kinderen een bord, beker en
bestek meenemen voorzien van naam.
Deze ochtend (8.30 uur tot 9.15 uur) is hulp in de klas ook prettig.
Mocht u willen helpen, dan kunt u dit laten weten bij de leerkracht
van uw kind.

GROEPEN 1/2
DANSVOORSTELLING EN WORKSHOP
Op 25 en 26 maart hebben alle groepen 1/2 gedanst. Eerst
mochten we naar een voorstelling kijken en vervolgens mochten
we zelf gaan dansen. In de voorstelling ‘Laat je niet kisten!’ lieten
twee dansers ons zien dat je samen al spelenderwijs tot nieuwe
mogelijkheden kunt komen. Samen ontdekken is zoveel leuker
dan alleen. Tijdens de workshop stond dansen vanuit je emoties
centraal en het begrip lichaamstaal. Alle kinderen waren onder
de indruk van de voorstelling en hebben genoten van de
workshop. Stichting Jakimi danst bedankt!

STADSWANDELING DOOR ZWOLLE
Dinsdag 19 maart hebben we een stadswandeling gemaakt met alle
groepen 1/2. We hadden er prachtig weer bij. We zijn eerst naar In
den Hoofdwacht gewandeld. Hier kregen we allemaal een beker
ranja. Hendrik (vader van Iliana 1/2b) kon ons van alles vertellen
over Zwolle en over de gebouwen rondom In den Hoofdwacht.
Vervolgens zijn we langs de Glazen Engel en het gemeentehuis
gelopen en daarna naar het Zwolse Balletjeshuis. We mochten in
het Zwolse Balletjeshuis binnen kijken en er werd verteld over de
Zwolse balletjes. Bij vertrek kregen we allemaal een tumtum en een
zakje Zwolse balletjes. Onze stadswandeling had als laatste
bestemming de Peperbus en we hebben deze natuurlijk even
bewonderd.
We willen Hendrik Karabagias bedanken voor deze goede
organisatie en leuke dag! Daarnaast ook alle hulpouders bedankt
voor de begeleiding. We hebben echt genoten.

GROEP 7
GIRLSDAY 11 APRIL
Meer mannen in het onderwijs. Meer vrouwen in de techniek!
De jongens van groep 7 hebben geholpen bij de kleuters. Met z’n
tweeën of drieën hebben ze een kijkje genomen hoe een ochtend
gedraaid wordt bij de kleuters. Dit ging erg leuk, ze hielpen de
kleuters goed mee!
De meiden hebben deelgenomen aan Girlsday. Georganiseerd door
medewerkers van het provinciehuis. Ze zijn begonnen bij de
statenzaal. Doorgereden naar Hasselt: in een brug gekeken! Toen
hebben ze een rondleiding gehad bij Schagen en veel geleerd over
beton en asfalt.
In de middag hebben ze na een lunch rondgekeken bij een rayon in
Wanneperveen en moesten ze raden hoeveel zout er op een
vierkante meter wordt gestrooid met de strooiwagens. Ook zijn ze op
de boot van de Rijkswaterstaat geweest waar ook o.a. Willem
Alexander op is geweest. De meiden hebben veel geleerd over
verkeersborden.
Het was een gezellige, intensieve dag met veel informatie. En
hopelijk zijn er wat meiden enthousiast geworden over het werken in
de techniek.

STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKSCHOOL
Stichting Vrienden van de Parkschool: een initiatief van ouders
om op projectbasis de school te ondersteunen in materiële en/of
financiële zin, ter verbetering van het onderwijs.
Met het tekenen van de ondersteuningsovereenkomst met
Martin is de samenwerking officieel een feit.

Het eerste doel is geld inzamelen voor het project Snappet, de
tablets die de leerlingen gebruiken. Hiervoor is een bedrag van
€ 9.000 nodig om de huidige klassen dit te laten blijven gebruiken.
Inmiddels is de eerste € 1.000 al binnen.
We hopen voor de zomervakantie het benodigde bedrag binnen te
hebben.
Een vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden op bankrekening:
NL 19 ABNA 0835 3392 89 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Parkschool
(Mocht u een factuur nodig hebben, stuur dan een mailtje naar:
vriendenparkschool@gmail.com)
Uiteraard kunt u ook een van ons op het schoolplein aanspreken
over de Stichting.
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)

TENNISCLINIC
Op 26 maart kwamen tennistrainers Marianne en Jelle naar de
Parkschool toe om voor alle groepen 1-2 een tennisclinic te geven.
De kinderen hebben heel wat technieken geleerd!
In diezelfde week op donderdag 28 maart zijn de groepen 3 t/m 6 bij
Z.L.T.B. geweest voor tennisclinics op een echte tennisbaan!
In de blaashal werden allerlei technieken geoefend.
Lijkt het je nu super leuk om nog eens vaker te tennissen, dan is het
mogelijk je aan te melden voor een aantal proeflessen.
Neem een kijkje op de website van Z.L.T.B. voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Sanne Weijschede en Jason Huisman

Schoolkorfbaltoernooi 2019
Woensdag 15 mei (voorronde)
en bij plaatsing woensdag 29 mei (finale) 2019
CKV Sparta en ZKV Oranje Zwart, organiseren het
schoolkorfbaltoernooi 2019 dat wederom wordt georganiseerd
voor de groepen 3 t/m 8.
Tijden
Alle teams spelen gelijktijdig van 13.30 uur tot omstreeks 18.00
uur.
Locatie
Zowel CKV Sparta, sportpark De Verbinding in Stadshagen als bij
ZKV Oranje Zwart, sportpark Marslanden wordt een apart toernooi
georganiseerd. Na de aanmeldingen worden de scholen verdeeld
over de twee sportparken
• Een team uit groep 3/4 bestaat uit 2 spelers en 2 speelsters
(spelen 1-vaks korfbal);
• Een team uit groep 5/6 bestaat uit 2 spelers en 2 speelsters
(spelen 1-vaks korfbal);
• Een team uit groep 7/8 bestaat uit 4 spelers en 4 speelsters
(spelen 2-vaks korfbal);
• LET OP:
o Bij de groepen 3/4 en 5/6 geldt dat er gedurende de wedstrijden
minimaal 1 meisje in het veld speelt.
o Bij groep 7/8 geldt dat er minimaal 1 meisje PER VAK speelt,
dus minimaal 2 meisjes in het veld gedurende de wedstrijden.
Regels bij aanmelding
• Er kunnen drie teams per categorie worden ingeschreven.
• De teams worden begeleid door een begeleider.
• Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 15 april 2019.
Voor aanmelden mail naar j.huisman@sportservicezwolle.nl
Nadere informatie krijgt u na aanmelding.

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

