18 maart 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Er zijn veel ontwikkelingen op de school, zoals u kunt lezen in
deze nieuwsbrief.
Het thema: mijn buurt, mijn wijk, mijn stad is in volle gang met
allerlei activiteiten. In de omgeving gebeurt heel veel: de opening
van de werkzaamheden van de ondergrondse fietsenstalling,
veiligheidsmaatregelen in verband met het verkeer, het
schoolplein. We hebben bezoek gehad van Indonesische
leerkrachten aan de school.
Voor de komende weken staat de tentoonstelling en de grote
peuterdag op het programma.

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers

22 MAART 2019
KLASSENSHOW GROEP 5-6
27 MAART 2019
TENTOONSTELLING PROJECT
Vanaf 11.45 uur zijn alle ouders welkom om in de klassen te
kijken. Ouders ontvangen hierover nog bericht.

3 APRIL 2019
GROTE REKENDAG
5 APRIL 2019
GROTE PEUTERDAG
8 T/M 12 APRIL 2019
OUDERCONTACTGESPREKKEN
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor het inschrijven via
Schoolgesprek.

12 APRIL 2019
KONINGSPELEN
12 APRIL 2019
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1: Oscar Raven, Tycho Zandbergen, Brecht Kroeze,
Mason Muller, Fiona Oldengarm en Jens Brinksma.
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

AFSCHEID MEESTER DANNY
Woensdag 27 februari was het de laatste werkdag voor meester
Danny op de Parkschool. Het was prachtig om te zien hoeveel
kinderen en collega’s in carnavalskleding op school waren!
Na een korte polonaise op het plein mocht Danny alle groepen
langs gaan om overal een bijzondere opdracht uit te voeren en
gedag te zeggen. Het was een waardig kleurrijk afscheid van
een kleurrijke veelzijdige meester. Hij heeft zeker zijn stempel
gezet (bedankt hiervoor) en we wensen hem véél succes!

GROEPSKUNSTWERK
Op onderstaande foto zijn leerkrachten in gesprek met Rudy
Simon, de vader van Kaïn en Anaïs. Onder leiding van hem
maken alle groepen samen een groot groepswerk voor de
tentoonstelling van Mijn buurt, mijn wijk, mijn stad.
We zijn heel erg benieuwd. Het resultaat zullen we zien op
woensdag 27 maart.

SCHOOLPLEIN / SCHOOLOMGEVING
In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de
ontwikkelingen rondom het schoolplein en de omgeving van school.
Daarnaast is er een oproep geweest om ouders te vinden die mee
willen denken over het vernieuwen van het schoolplein. Hier
hebben wij een aantal heel enthousiaste reacties op gekregen waar
we erg blij mee zijn. Ayten Elvan (vader Yade), Ingeborg Ybema
(moeder Lars en Luna) en Machteld van de Weg (moeder Brand)
gaan met ons meedenken over hoe wij het schoolplein en de
schoolomgeving kunnen verbeteren.

Afgelopen vrijdag was de opening
van de werkzaamheden aan de
nieuwe fietskelder die gebouwd gaat
worden op het Stationsplein. De
kinderen van groep 5 hebben een
uitnodiging ontvangen om hierbij
aanwezig te zijn en hier werd heel
enthousiast op gereageerd. Alle
deelnemende kinderen hebben
laarzen gekregen die zij ook mogen
houden.
De start van het bouwen van de fietskelder zal snel van start
gaan. Zodra de fietskelder klaar is en geopend wordt, krijgen
de kinderen opnieuw een uitnodiging om hierbij aanwezig te
zijn. Om plaats te creëren voor de fietskelder is het
noodzakelijk dat de beplanting van de rotonde weggehaald
wordt. Deze beplanting is door de gemeente geschonken aan
de Parkschool.
De beplanting is afgelopen vrijdag al op het
schoolplein geplant door de ROVA. We
hebben een mooie afscheiding tussen het
Celeanumplein en het Parkschoolplein van
grassen en voorjaarsbloeiers. Ook op
andere plaatsen op het schoolplein is
mooie beplanting gekomen. Een goed
begin van een mooier en groener schoolplein.

LEKKER NIEUWSGIERIG
In de pauze met z’n allen naar het snoeien van de bomen kijken.

MIJN BUURT, MIJN WIJK, MIJN STAD
GROEP 6
Tijdens het project hebben wij een Veteraan in de klas gehad,
opperwachtmeester Marc Patijn. Hij heeft ons verteld over het
werken bij defensie, zijn eigen huidige functie als
opperwachtmeester van de artillerie, maar ook over de missies
in het buitenland. Marc is zelf een Veteraan, omdat hij op
missie is geweest in meerdere landen waarbij hij heeft
geholpen met de wederopbouw van landen en de veiligheid
van de burgers.
Daarnaast heeft hij ook verteld over het monument dat in park
Eekhout staat. Het zogenaamde Zwols Indië-Nieuw Guinea
monument 1941-1962 staat hier sinds augustus 2002 en is
geadopteerd door de Parkschool. Het is het monument waarop
de namen staan van de vijftien Zwollenaren die in deze
periode zijn omgekomen. Onder het monument is een urn met
aarde van de Nederlandse erevelden op Java aangebracht.
Op 15 augustus wordt jaarlijks een herdenkingsplechtigheid
gehouden waarbij ook kinderen van de Parkschool aanwezig
zijn.
In de klas hebben de kinderen informatie gezocht over dit
monument, een samenvattend verhaal hierover geschreven en
geprobeerd om het zo mooi mogelijk na te tekenen. Om het
beeld van dit monument helemaal compleet te maken, hebben
we het monument ook een bezoekje gebracht want hoewel het
erg dichtbij school staat, had het merendeel van de kinderen
het monument nog nooit gezien.

BEZOEK SASSENPOORT GROEP 3 /4
.
Op donderdag 7 maart is groep 3/4 naar de Sassenpoort geweest.
Ze werden daar in twee verschillende groepen rondgeleid en
kregen veel informatie te horen over de Sassenpoort.
De Sassenpoort is een van de best bewaarde monumenten van
Zwolle. Het is een stadspoort die werd gebouwd in 1406.
De Poort is opgebouwd uit 101.000 stenen als onderdeel van de
stadsverdedigingswerken. Voor de bouw is veel natuursteen
gebruikt, met name trachiet, tufsteen en Bentheimer zandsteen.
In 1409 was de bouw van de Sassenpoort voltooid. Tussen de
hoektorens bevindt zich een Mezekouw. Vanuit gaten in de vloer
van deze uitbouw kon kokende pek over eventuele
binnendringende vijanden worden gegoten.
De gezichtsbepalende poort is nog de
enige overgebleven poort uit de
ommuring van de stad. De grote
omvang van deze stadspoort stond
voor de rijkdom van Zwolle in die
periode. De poort moest ook zo breed
zijn, zodat de karren volledig onder de
poort konden staan. Na een grondige
inspectie werd de deuren naar de stad
geopend. De poortwachters hadden
ook de taak op te letten op uiterlijke
kenmerken van de bezoekers zoals
brandmerken of een afgesneden oor.
Deze werden niet toegelaten tot de
stad!
De Sassenpoort is een binnenpoort. De buitenpoort was bij de
Sassenpoorterbrug. Tussen de buiten- en binnenpoort was een
Rondeel, ommuurd plein. In 1524 wilde Hertog Karel van Gelre
Zwolle veroveren. De Zwollenaren bedachten een list! De Hertog
werd toegelaten door de buitenpoort. Direct daarna werd de
buitenpoort gesloten, zodat de rest van zijn leger buiten stond.
De binnenpoort werd ook direct gesloten. Het gevolg was dat de
Hertog gevangen zat tussen 2 poorten. Na een belofte dat hij Zwolle
verder met rust zou laten, mocht hij gaan. Hij heeft zich niet aan zijn
woord gehouden, want na een maand heeft hij Zwolle voor 4 weken
belegerd. Uiteindelijk heeft hij Zwolle niet veroverd.

Na het aanleggen van de bastions en vestingwerken (1592-1612)
werd de Sassenpoort een gevangenis tot 1739. Toen werd de
gevangenis op de Spinhuiswal gebouwd.
In 1893 schonk de gemeente Zwolle de Sassenpoort aan de Staat
der Nederlanden.
Het werd omgebouwd tot rijksarchief. Tussen 1894 en 1897 werd de
poort gerestaureerd en de kantelen hersteld. De houten
klokkentoren werd vervangen door de huidige. De Sassenpoort
staat in de lijst van Top 100 Nederlandse UNESCO-monumenten

PLACEGAME
Donderdag 14 maart gingen de kinderen van groep 3 en 4 op
onderzoek uit rondom het station. Tijdens de ‘PlaceGame’ gingen
de kinderen in groepjes kijken, ruiken, horen en ervaren.
Samen bedachten de kinderen ideeën over hoe de plek bij het
station er in de toekomst uit zou moeten zien volgens hen.
Enkele ideeën waren; een zwembad op het plein voor in de
zomer, schommels, meer bankjes om te wachten, muziek in de
hal, een snoepautomaat met robot.

In de Stentor staat ook een leuk stuk over dit uitstapje:
https://www.destentor.nl/zwolle/kinderen-nemen-stationsplein-in-zwolleop-ooghoogte-onder-de-loep~a041ce0d/

KLASSENSHOW GROEP 4
Op vrijdag 8 maart heeft groep 4 een klassenshow gegeven over
beroemd willen zijn of beroemd zijn. In de show zaten allerlei
korte toneelstukjes die bedacht waren door de leerlingen zelf. Zo
waren er drie onderzoekers die werden geïnterviewd voor het
NOS journaal. Ook waren er vlogs te zien van Enzo knol,
Royalistiq, Jill en Emma en speelden kinderen
bekende challenges na.
Verder was er een modeshow, een stukje van Soldaat van Oranje
en mensen die beroemd wilden worden. Het was een geslaagde
show!
Het enthousiasme spatte er vanaf bij de kinderen. Het
publiek was na afloop apetrots!

GROEPEN 5, 5/6 EN 6 MAKEN MUZIEK!
De afgelopen weken zijn de groepen 5, 5/6 en 6 samen met de
muziekdocent, meester Frank, aan de slag geweest met
verschillende muzieklessen. De kinderen kregen wekelijks een
workshop muziek en leerden verschillende liedjes, gingen met
ritmes aan de slag en kwamen meer te weten over toonsoorten.
De meester bespeelde verschillende instrumenten voor de klas en
de kinderen maakten ook eigen liedjes en ritmes.
Uiteindelijk was het natuurlijk ook de bedoeling om te laten zien en
horen wat er allemaal was geleerd en gedaan. In een erg leuk
optreden voor elkaar en voor ouders en verzorgers lieten de
kinderen zien - en vooral horen - wat de klassen allemaal konden.
Er werd een prachtig lied gezongen door groep 5, groep 5/6 ging
aan de slag met Boomwhackers (een soort buizen waarmee je
toonsoorten kan produceren) en groep 6 maakten ritmes - de één
nog ingewikkelder dan de ander.
Knap gedaan, allemaal! En zeker voor herhaling vatbaar!

BEZOEK DOCENTEN UIT INDONESIË
Op dinsdag 11 en woensdag 12 maart hebben wij docenten uit
Indonesië mogen ontvangen op de Parkschool.
Deze docenten waren op studiereis in Nederland en wilden graag
zien hoe het onderwijs op de Parkschool er uit ziet. De docenten
hebben in verschillende groepen een kijkje genomen.
In de groepen hebben ze veel vragen gesteld over onze
aankleding van de klaslokalen, rapporten en bijvoorbeeld het
werken met Snappet. De docenten keken hun ogen uit en
maakten veel foto’s van wat ze zagen.
Leerlingen van de leerlingenraad hebben de docenten een
rondleiding gegeven en van de ene klas naar de andere klas
gebracht. Dit vonden ze allemaal best spannend maar ze hebben
het super goed gedaan. Maartje en Rozemarijn vertellen erover:
Het was erg leuk om de mensen te begeleiden door de school.
Ze vonden veel anders en ze vonden de kleuters erg schattig.
Ze maakten veel foto’s, en vonden Tom (methode voor Engels)
erg leuk bij de kleuters.
Ze vroegen telkens dingen in het Engels alleen konden wij ze niet
zo goed verstaan.
Ze vonden het buiten erg koud. Als we weer binnen kwamen
voelden ze snel aan de verwarming.
Rozemarijn en Maartje

PLANNING WERKZAAMHEDEN STATIONSPLEIN
Op 27 februari was ik als verkeersouder bij het Spoorcafé van de
gemeente Zwolle, ProRail, NS en de provincie Overijssel.
Daar werd toegelicht wat er gaat gebeuren met het stationsplein, de
stationsentree en hoe de passerelle er uit zou kunnen zien.
Voor de geïnteresseerden is de presentatie te vinden op
https://www.zwolle.nl/wonen-enleven/wijken/assendorp/uitgelicht/terugblik-spoorcaf-27-februari2019. Specifiek voor de Parkschool is van belang dat binnenkort
Boskalis gaat beginnen met de bouw van de ondergrondse
fietsenstalling. De voorbereidende fase start half maart al, waarbij al
het verkeer nog de normale routes kan volgen. Dit duurt tot half mei,
dan zal de rotonde verdwijnen; tegen die tijd volgt een update in de
nieuwsbrief.

KRUISING WILLEMSKADE EN BUSBRUG
Onlangs is de busbrug in gebruik genomen. Hierdoor kruisen nu veel
bussen de verkeersstroom op de Willemskade en dus ook het
fietspad. Omdat dit voor een aantal ouders een onveilig gevoel
geeft, is dit gemeld bij de gemeente. Deze neemt onze reacties
serieus en houdt de situatie goed in de gaten. Ook is de
verkeersregelinstallatie zó aangepast dat de fietsers richting stad
groen licht krijgen kort voordat de overweg dicht zal gaan.
Hiermee wordt voorkomen dat wachtende fietsers opgesloten raken
tussen busbrug en overweg. De gemeente is nog in overleg met
ProRail om te kijken of de dichtligtijd van de overweg korter kan.
Graag verneem ik het als de verkeerssituatie nog als onveilig wordt
ervaren, dan inventariseer ik dit en leg het voor aan de gemeente.
Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle
verkeersouder-parkschool@ooz.nl

WESTERLAAN
De Westerlaan zal er in de komende jaren anders uit gaan zien.
In de zomer zal het eerste conceptplan van de gemeente klaar zijn.
Om in de tussentijd de veiligheid te verbeteren heeft de gemeente
besloten om een aantal maatregelen te nemen betreffende de
Westerlaan. Dank hierbij aan twee ouders van de school,
verkeersouder Din Rijniers en Paulien ten Dam, moeder van Linde
en Job, zich hiervoor hebben ingespannen.
De belangrijkste maatregelen zijn het plaatsen van gekleurde palen
(zie foto) en het plaatsen van de tekst ‘schoolzone’ op het wegdek.
Dit wanneer de weersomstandigheden dit toelaten.
Als de weersomstandigheden het toelaten komt op het wegdek
twee keer de tekst ‘schoolzone’ te staan. Zo wordt het verkeer
geattendeerd op de aanwezigheid van de school.

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI
Woensdag 7 maart 2019 hebben wij met succes deelgenomen aan
het schoolschaaktoernooi, wij willen hierbij de volgende leerlingen
die hebben deelgenomen bedanken voor hun inzet en deelname aan
dit toernooi: - Amber de Jong - Magnus Oldengarm - Boris
Soeters - Anais Simon.
Zij hebben met veel plezier deelgenomen en waren heel sportief
tijdens het spel en naar de tegenstanders toe, dit heeft geleid tot het
winnen van de ‘Fair Play’ prijs. GEFELICITEERD!!!
Met sportieve groet,
Jason Huisman
Buurtsportcoach Zwolle centrum & Coördinator regiobinding

GROTE REKENDAG
Woensdag 3 april is de Grote Rekendag. Dit is een landelijke
rekendag waar ook de Parkschool aan mee gaat doen. Deze
dag zal de hele dag in het teken staan van rekenen. Uit het
boek? Sommetjes maken? Nee hoor! Rekenen ervaren, meten
en construeren op heel veel verschillende manieren en dit
allemaal in het thema ‘Uit verhouding’.
Zo gaat de onderbouw bijvoorbeeld ervaren wat verhoudingen
zijn en gaat de bovenbouw werken met schaal en
vergrotingen. Past juf ook de schoenen van de kinderen? Is de
koe in het echt net zo groot als de knuffel? Is de arm op de
tekening in verhouding met de rest van het lichaam? Hoe ziet
een potlood eruit als het 3 x zo groot is in de wereld van de
Rekenreus? Etc.

Op de Grote Rekendag willen wij vragen of alle kinderen ook
‘uit verhouding’ op school willen komen. Denk hierbij aan: een
te grote broek, te grote schoenen, een te grote zonnebril, een
te kleine paraplu, te kleine sokken, te grote hoed, etc.
Mocht het erg leuk zijn, maar wat onhandig dan kunt u uw kind
bijvoorbeeld ook een passende broek meegeven om zich even
om te kleden.

GROTE PEUTERDAG
Om u en uw kind te helpen een fijne school te kiezen, zetten wij
vrijdagochtend 5 april 2019 tussen 09.00 tot 11.30 uur de deuren
open van meer dan twintig van onze basisscholen!
Tijdens de Grote Peuter Dag laten deze basisscholen graag zien
dat goed onderwijs méér is dan cijfers.
Peuters kunnen deze ochtend beleven en ervaren hoe fijn het
straks is om naar de basisschool te gaan. Op de Grote Peuter
Dag kunnen kinderen ontdekken, spelen, knutselen in en rondom
onze scholen.
Ouders/verzorgers kunnen de school bekijken en zich uitgebreid
laten informeren door leerkrachten en directie, zodat er een fijne
en goede school gekozen kan worden die helemaal bij het kind
past. Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die
op zoek zijn naar een goede basisschool!

KONINGSPELEN 12 APRIL
Het duurt niet zo lang meer en dan is het zover: Koningsspelen
2019! Deze zullen zijn op vrijdag 12 april.
Net als voorgaande jaren gaat Kinderen voor kinderen de
Koningspelendans maken, genaamd: Pasapas!
Sportservice Zwolle zal hier een eigen versie op maken die alle
scholen van Zwolle gaan oefenen.
De dans zal vanaf volgende week te vinden zijn op de website van
Sportservice Zwolle.
http://sportservicezwolle.nl/paginas/koningsspelen-zwolle
De hele dag zullen er sport- en spelactiviteiten gedaan worden.
Voor de groepen 1 t/m 4 zullen deze plaatsvinden in en om de
school. Voor de groepen 5 t/m 8 is er een sport- en spelprogramma
op de sportvelden bij de Marslanden. De organisatie is op dit
moment nog in volle gang. U hoort nog hoe de dag er precies uit
gaat zien.

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

