17 mei 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De meivakantie is achter de rug, de eindcito van groep 8 is
geweest en de resultaten zijn bekend. We maken ons op voor de
laatste toetsperiode van de CITO voor de overige groepen die
over enkele weken begint.
Maandag 13 mei hebben we een mooie ouderavond gehad over
de ambities die in het schoolplan komen.
Ouders van de ‘Stichting Vrienden Parkschool’ verkopen
woensdag gezonde aardbeien.
De laatste hand wordt gelegd op de formatie voor komend jaar.
Al met al: volop ontwikkelingen.

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers
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VERTROKKEN LEERLINGEN
Van drie leerlingen hebben we afscheid genomen. Aivy Hang
(groep 3) is naar KBS de Vlieger gegaan. Louise Stegeman
(groep 3/4) naar Jenapleinschool de Phoenix en
Emir Kalkan (groep 5) naar het Facet. We wensen Aivy, Louise en
Emir veel plezier en succes op hun nieuwe school!

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1: Saar Elling, Laut Kieftenbeld, Silvijn Menzo en Nick van
der Klei
Groep 1/2D: William Søreusen
Groep 4: Oliver Søreusen
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

STUDIEDAG 29 MEI
Op woensdag 29 mei heeft het team een studiedag.
De onderwerpen die ter sprake komen zijn o.a.: het schoolplan, de
werkgroepen, cultuur, het schoolplein, rapporten, formatie en alles
rondom taakbeleid.

INVULLING VACATURES
Op personeelsgebied zijn er door het vertrek van Danny Bergman,
juf Nan en juf Marianne en de groei van de school diverse
vacatures. De invulling van de vacatures verloopt voorspoedig en
we hopen binnen enkele weken u hierover meer te kunnen
berichten.

OUDERAVOND - BERICHT MR
Op 13 mei verzamelde een deel van de leerkrachten en een
dertigtal ouders zich in de hal van de Parkschool voor de
ouderavond. Tijdens deze avond gingen ouders en leerkrachten
in gesprek over de ambities zoals die zijn benoemd in het
schoolplan.
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
De afgelopen maanden zijn deze ambities uitgewerkt door de
leerkrachten en nu kregen de ouders de kans hun mening en
aanvullingen te geven.
In de verschillende groepen werden levendige discussies
gevoerd. Voor de aanwezige ouders was dit de kans om meer
grip te krijgen op de ontwikkelingen in de school en te zien waar
de school mee bezig is. Voor de leerkrachten was het prettig om
de frisse blik van de ouders mee te kunnen nemen in de verdere
uitwerking. Een waardevolle avond voor de aanwezigen.

Aan het einde van de avond werd nog kort ingegaan op de
resultaten van de oudervragenlijst. De uitkomsten van de
vragenlijsten zijn voor het grootste deel meegenomen in de
ambities van het schoolplan. Een paar losse punten werden nog
besproken. De informatie die hieruit naar voren kwam zal worden
gebruikt bij de verdere verwerking.

Een van de conclusies van de avond was dat er bij ouders veel
kennis en kunde is waarmee we onze school nog leuker en beter
kunnen maken. De MR wil stappen zetten om ouders nog
effectiever bij te laten dragen aan de kwaliteit van de school en
de ontwikkeling van onze kinderen.

Vrienden van de
Parkschool

AARDBEIEN
VERKOOP
(Kalter aardbeien)

Meer doneren mag uiteraard ook ter
ondersteuning van de school.
Betalen kan per Tikkie of contant

Waar:

Op het schoolplein

Wanneer:

Woensdag 22 mei

Tijd:

12.00-12.30 uur

PASEN
Dit jaar was het paasontbijt op een
iets andere manier geregeld. Iedereen
had wat meegenomen. We hebben
enorm genoten van al dat lekkers.
Tijdens het paasontbijt kwam er nog
een mini paashaasje eitjes brengen.
Dat was wel heel schattig.
Na het ontbijt hebben de kinderen van
de onderbouw gezocht naar eieren op
het schoolplein. Samen met de grote paashaas en zijn kleine
paashaas vriendinnetje hebben ze heel wat eieren weten te
verzamelen. Het was een geslaagde ochtend.

Aanstaande woensdag is het zover!! Alle kinderen krijgen hun
loterij boekjes mee naar huis om loten te gaan verkopen. De helft
van de opbrengst van de loten is voor Jantje Beton en de andere
helft van de opbrengst is voor onze school. De opbrengst zal
volledig besteed worden aan het vernieuwen van ons schoolplein.
We zijn momenteel bezig met het ontwikkelen van onze eigen
visie op het buitenspelen en we hebben een ontwerper in de arm
genomen om ons te helpen bij het realiseren van een plan met al
onze ideeën en de ideeën van de kinderen. Maar de vraag is
natuurlijk: hoeveel kunnen we realiseren op ons plein? Want
hoeveel geld is er beschikbaar?
Jantje Beton heeft vanaf dit jaar een extra toevoeging gedaan aan
het verkopen van de loten, namelijk via een tikkie. Zo kunnen de
kinderen (of de ouders) ook tikkies versturen via Whatsapp of
social media aan bekenden! Super handig, en goed voor onze
opbrengst! Op de volgende pagina staat uitgelegd hoe de verkoop
van loten via tikkie verloopt. Hopelijk maken de kinderen er veel
gebruik van.

PROGRAMMEREN IN DE KLAS
Voor de meivakantie zijn de groepen 5/6 en 7 aan de slag gegaan
met programmeren in de klas. Daarvoor kregen de kinderen
gastlessen van Tim Vogt (vader van Nino uit groep 7) en werd er
vooral gewerkt met een Micro:bit. Een Micro:bit is een kleine
computer die speciaal ontwikkeld is voor kinderen om te leren
programmeren en de mogelijkheden van elektronica te ontdekken.
Zo konden kinderen in de klas hiermee allerlei opdrachten invoeren
in het kleine computertje. Erg leuk en leerzaam!

BEZOEK TT-CIRCUIT GROEP 7
Een aantal weken terug hield Floor uit groep 7 haar spreekbeurt
over TT Assen. Omdat haar vader voorzitter is van het TT circuit
werd heel groep 7 uitgenodigd voor een rondleiding op het circuit.
Op dinsdag 7 mei was het zover! Vier kinderen uit groep 7
schreven er een stukje over.
Toen we aan kwamen gingen we naar een VIP plek daar kregen
we iets te eten & drinken. Toen we klaar waren met het eten &
drinken kregen we een presentatie over het TT circuit. Dat was erg
interessant en we hadden ook veel vragen. Toen de presentatie
klaar was gingen we middag eten. Daarna kregen we een
rondleiding. We gingen naar de bestuur kamer van het circuit waar
de vader van Floor altijd vergadert. Daarna gingen we naar een
plek waar iemand zat die de tijd van de racers bijhoudt. En daarna
gingen we naar een kamer met super veel schermen bij elkaar
daarmee konden ze de hele baan in de gaten houden.
We mochten ook nog op het podium staan. en sommige kinderen
hebben nog doppen gevonden van de champagne flessen. We
kregen ook nog een rondleiding in het mini ziekenhuisje die ze
hebben. En toen we weg gingen kregen we nog een tasje mee
naar huis.
Maartje en Sienne
Dit is het verslag van TT circuit assen. We vertrokken om 10:00.
De busreis duurde ongeveer een uurtje. Toen we aankwamen
werden we lekker verwelkomt. Met donuts, cake en lekker drinken.
Toen kregen we een presentatie over het circuit. Ze hadden het
over hoe blij mensen worden van die races. En dat het eigenlijk
een groot feest is. Daarna gingen we een broodje knak eten. Ids at
wel vijf broodje knak. Na het eten begon de rondleiding van Henk.
Als eerst gingen we naar het kantoor van de vader van Floor.
Daar kon je heel mooi uitkijken op het circuit. In de houten tafel zat
ook het circuit gegraveerd. Daarna gingen we naar de tijd kamer.
Daar zat een man voor zijn computer de tijd te doen. Alle racers
kregen een kastje en als ze over de finish gingen, kon de man
precies zien hoe snel het was. Toen gingen we door naar het
podium.
Daar lagen zelfs nog champagne doppen. Daarna gingen we naar
de camera kamer. Daar kon je het hele circuit zien. Alle tv’s
hadden verschillende nummers. Daarna gingen we naar de kamer
voor de journalisten. Meneer Henk vertelde dat alleen bekende
journalen er in mochten. Er konden ongeveer 200 man in die
kamer. Er zaten 140 tv’s waar de journalisten op konden kijken.
Toen liepen we door naar het kleine ziekenhuisje. Ze hebben daar
altijd sowieso een ambulance staan ze hebben daar veel
appratuur. Ze hebben daar ook een bad. Voor als je onder de
brand wonden zit. Daarna liepen we weer naar waar we begonnen
waren. Daar kregen we een tas met allerlei soorten spullen. Toen
kwamen we terug. Om 15:00……
Joost en Djowie
Via deze weg willen wij Arjan Bos en zijn collega’s van harte
bedanken voor de uitnodiging en de goede zorgen!

SPAANS VOOR DE PLUSGROEPEN 6 EN 7
Op woensdagmorgen wordt sinds 8 mei Spaans gesproken in
de hal. De plusleerlingen van de groepen 6 en 7 krijgen dan
Spaanse les. Deze lessen worden gegeven door een docent
van het Gymnasium. Zodra ze binnenkomen schakelen ze om
naar het Spaans en leren op die manier en door middel van
spelletjes steeds een beetje meer Spaanse woorden.
Ze kunnen zich al voorstellen en vertellen of het goed of slecht
met ze gaat. Ze bouwen met de geleerde woorden een
verhaaltje en beelden het uit. Het is best wel een beetje
moeilijk, maar ze moeten natuurlijk nog een beetje wennen.
Deze lessen duren ongeveer 45 minuten en dit gaan ze
ongeveer acht weken doen. Ook krijgen ze een opdracht mee
om in de klas te doen.

START WERKZAAMHEDEN STATIONSPLEIN
Zoals vorige al gemeld middels de brief van Boskalis wordt deze
week begonnen met het werk aan de fietsenkelder. Hiervoor is het
stationsplein afgesloten voor doorgaand verkeer, voor langzaam
verkeer zijn doorgangen beschikbaar. Voor de Parkschool
betekent dit dat de Westerlaan doodlopend wordt. Er komt een
keerlus ter hoogte van de Nieuwe Buitensociëteit. Auto's kunnen
nog wel van de Stationsweg naar de Westerlaan, maar niet de
andere kant op. Deze afsluiting zal duren tot mei 2020.
De Westerlaan zal worden gebruikt voor werkverkeer, er is
toegezegd dat dit buiten de spits plaats vindt.
In het begin zal het voor alle gebruikers even wennen zijn.
Mijn verzoek is om zelf goed op te letten; als er onveilige situaties
voordoen, wil ik dit graag weten. Dan kan ik dit verzamelen en
bespreken met de omgevingsmanager van Boskalis zodat er
adequaat gehandeld kan worden.

Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle
verkeersouder-parkschool@ooz.nl

Hieronder willen we u attenderen op een leuke naschoolse activiteit
op de Stadkamer. Deze staat onder leiding van de vader van Nino
uit groep 7, Tim Vogt.

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

