7 juni 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Er zijn weer een aantal mooie activiteiten geweest.
De voetbalwedstrijden voor de groepen 3 en 4, de les Russisch in
groep 5, de aardbeienverkoop, enz.
Spannend, was de uitslag van de kangoeroewedstrijd. Spannend,
maar vooral ook leuk zijn de geplande schoolreizen en het
schoolkamp van groep 8 die de komende weken op het
programma staan. Spannend waren ook de eindlessen voor juf
Dieuwke en meester Jeroen onze LIO (Leerkracht In Opleiding)
studenten. Ze deden het allebei erg goed en zijn bijna
afgestudeerd. Maar ook is het spannend welke juf/meester de
kinderen komend schooljaar krijgen en in welk lokaal ze komen te
zitten. In de komende weken komt hier meer duidelijkheid over.

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers

17 T/M 19 JUNI 2019
SCHOOLKAMP GROEP 8
18 JUNI 2019
SCHOOLREIZEN GROEP 3 T/M 7
20 JUNI 2019
INFORMATIEMOMENT OUDERS VERDELING GROEP
1 EN 2
Start 19.00 uur | Locatie school
24 JUNI 2019
STUDIEDAG
Alle leerlingen zijn vrij
25 JUNI 2019
OR VERGADERING
26 JUNI 2019
KLEUTERFEEST
27 JUNI 2019
MR VERGADERING
28 JUNI 2019
RAPPORT MEE
1 T/M 5 JULI 2019
OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor het
inschrijven via Schoolgesprek
3 JULI 2019
‘EEN KIJKJE IN JE NIEUWE KLAS’
De leerlingen maken kennis met hun nieuwe klas, in het
nieuwe lokaal en met de nieuwe leerkracht(en).
Start 10.00 uur | Einde 11.30 uur
5 JULI 2019
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1: Ferre Sloothaak en Jason Tang
Groep 5/6: Amir Aqatbouz
Groep 7: Zakariya Aqatbouz
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

VAKANTIEROOSTER EN STUDIE-/MARGEDAGEN
Het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020 ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag,
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 21 oktober 2019
maandag 23 december 2019
maandag 17 februari 2020

t/m
t/m
t/m

vrijdag 25 oktober 2019
vrijdag 3 januari 2020
vrijdag 21 februari 2020

vrijdag 10 april 2020
maandag 27 april 2020
donderdag 21 mei 2020
maandag 1 juni 2020
maandag 6 juli 2020

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

maandag 13 april 2020
vrijdag 8 mei 2020
vrijdag 22 mei 2020
maandag 1 juni 2020
vrijdag 14 augustus 2020

De studiedagen zijn:
maandag 11 november
donderdag 6 februari
vrijdag
7 februari
dinsdag
16 juni
Daarnaast zijn de kinderen op een aantal middagen vrij:
groepen 1-2, 3 en 4
donderdagmiddag 5 december
alle leerlingen
vrijdagmiddag 20 december
alle leerlingen
vrijdagmiddag 3 juli

PERSONELE BEZETTING 2019-2020
Zoals al bekend is, nemen juf Marianne en juf Nan aan het eind van
dit schooljaar afscheid en hebben we afscheid genomen van Danny
per 1 maart jl.
Juf Inge heeft recent besloten dat zij komend schooljaar op obs de
Wieden gaat werken. Dit is voor ons erg jammer, omdat we in de
korte tijd dat ze op de Parkschool heeft gewerkt juf Inge als een zeer
kundig en plezierige collega hebben ervaren. We wensen haar veel
succes op de nieuwe school.
Gelukkig hebben we een goede invulling kunnen vinden voor de
meeste vacatures. De vacature in verband met het vertrek van juf
Inge is nog niet ingevuld. De sollicitatieprocedure hiervoor is
opgestart.

Na een interne sollicitatieprocedure is unaniem besloten (team en MR)
dat juf Anette een groot aantal taken zal overnemen van Danny
Bergman als ‘onderwijskundig leider’. Dit voor twee dagen in de week.
Zij zal een groot deel van haar taken als intern begeleider overdragen
aan juf Annelies, die komend schooljaar zal gaan starten met de
opleiding voor Intern Begeleider.
De taken van juf Nan zullen worden ingevuld door Dorien
Kroosenbrink. Dorien werkt nu nog op obs de Werkschuit als intern
begeleider en heeft besloten haar carrière als onderwijsassistent op
de Parkschool te vervolgen. Dorien zal samen met juf Dorothé de
kinderen die extra hulp nodig hebben begeleiden.
Komend schooljaar zullen de leerkrachten Marit Reijmer en Laura
Verdurmen ons team komen versterken in de midden-bovenbouw.
Marit werkt nu op een school in Deventer en Laura werkt in Lelystad.
Beiden wonen in Zwolle en hebben veel zin om op de Parkschool te
starten.
De verdeling van de leerlingen uit de huidige groepen 1-2 en 3
De leerkrachten van de groepen 1-2 zijn intensief en zorgvuldig
bezig met de verdeling van de kinderen in de huidige groepen 1 en
1-2 over de vier groepen 1-2 en de twee groepen 3 van komend
schooljaar. Op 20 juni om 19.00 uur zullen de leerkrachten de
verdeling van de leerlingen over de nieuwe groepen met de ouders
delen. Dit onder het voorbehoud dat de vacature, die is ontstaan
door het vertrek van juf Inge, is vervuld.
Welke groep krijgt welke leerkracht(en) in het nieuwe
schooljaar?
Voor alle leerlingen is het weer spannend om te weten welke
leerkracht(en) ze krijgen.
Op donderdag 20 juni zal de verdeling van de leerkrachten over de
groepen bekend worden gemaakt. Dit onder het voorbehoud dat de
vacature, die is ontstaan door het vertrek van juf Inge, is ingevuld.

RESULTATEN EINDCITO
Op 15 en 16 april hebben de leerlingen uit groep 8 de eindcito
gemaakt. De leerlingen hebben hun uiterste best gedaan.
De gemiddelde score van de leerlingen is 538,4. Vorig jaar was de
score 538,8. De gemiddelde landelijke score dit jaar is 535,7.

BERICHT JUF INGE WACHTMEESTER
Ik ben afgelopen januari met veel enthousiasme op de Parkschool
komen werken na mijn zwangerschapsverlof. Hoewel ik het erg naar
mijn zin heb op de Parkschool met de collega’s en kinderen, vertel ik
u hierbij toch dat ik alweer afscheid neem. Ik heb een kans gekregen
om op obs de Wieden te werken welke ik niet wil laten lopen. Ik wil u
bedanken voor het fijne contact dat ik tot nu toe met u gehad heb,
en wellicht tot ziens!

BHV-CURSUS
Vorige week woensdagmiddag werd er in het SIO gebouw weer
een cursus BedrijfsHulpVerlening gehouden. Nadat we met goed
gevolg de e-learningcursus hadden volbracht mochten de juffen
Sandra During, Sandra Beumer, Sabine Nalis, Annelies Dokter en
Ilse Schollaardt deelnemen aan de 2e BHV herhalingscursus van
dit schooljaar. We zijn onder andere bezig geweest met
reanimeren, kinderreanimatie en brandjes blussen. Het was een
nuttige middag. We hopen dat we daarmee de school weer een
stukje veiliger maken.

GROEP 5
Afgelopen donderdagmiddag kregen de kinderen van groep 5
een erg interessante les Russisch van een echte Russische juf!
Juf Anastasia Blitzenova liet ons kennismaken met de
Russische cultuur, de feesten, het eten, de mooie kerken en
gebouwen zoals het Kremlin en natuurlijk de Russische taal.
De kinderen deden heel enthousiast mee, stelden goede
vragen, hebben matroeska’s gekleurd en kregen tot slot nog
twee lekkere Russische koekje om te proeven. Een erg leuke en
afwisselende les en alvast een mooi voorproefje van het
komende nieuwe project.

KANGOEROEWEDSTRIJD
In maart hebben veel kinderen mee gedaan
aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een rekenwedstrijd met
allemaal moeilijke sommen. De kinderen mochten zich hiervoor
opgeven als ze mee wilden doen. Een groot succes want we
hadden veel opgaves! Inmiddels hebben we de uitslagen binnen
gekregen en wat zijn er ontzettend veel goede uitslagen!! We zijn
enorm trots op alle kinderen die zo goed hun best hebben
gedaan.
De winnaar van de school is Valentijn (groep
6). Hij had 99,3% van de antwoorden goed en
daarmee heeft hij een jaarabonnement op
een tijdschrift gewonnen. Van harte
gefeliciteerd!
Uit iedere groep heeft degene met de hoogste score een prijs
gewonnen en daar waren ze super blij mee! Van harte
gefeliciteerd Jayda, Daan, Dieuwke, Thijmen, Annebel, Tiede,
Lisa, Valentijn, Rozemarijn en Nouk. Heel veel plezier met jullie
gewonnen prijs!

KLASSENSHOW GROEP 6
Vrijdag 24 mei was de klassenshow van groep 6. De kinderen
hebben enorm goed hun best gedaan om een mooie voorstelling
neer te zetten.
Ome Willem heeft zijn knie gekneusd en moet stilzitten op de
stoel met zijn been op een krukje. Het ergste is nog wel dat hij
zijn kat ook nog eens kwijt is! Gelukkig komen zijn vrienden
iedere keer bij hem aanbellen om te kijken hoe het met hem
gaat. Helaas voor Ome Willem blijven ze maar heel kort, want
ze komen hem vertellen dat ze op vakantie gaan. Ieder stel
vrienden naar een ander land: Rusland, Amerika, Mexico, Italië
en Mexico. Maar niet alle kinderen gaan graag op vakantie…
Als de vrienden van Ome Willem terug zijn van vakantie,
bezoeken ze hem nog een keer om te vertellen hoe het was.
En gelukkig hebben ze ook zijn kat weer gevonden. Die was ook
op vakantie geweest, in Parijs!

BERICHT VAN DE LEERLINGENRAAD
In de leerlingenraad hebben we de afgelopen maanden
regelmatig vergaderd. We hebben het dit schooljaar onder
andere gehad over muzieklessen op school. Dit hebben we
weten te bereiken door de vader van Mats in te schakelen.
We hebben input verzameld voor het inrichten van het nieuwe
schoolplein en buitenlandse studenten een rondleiding door de
school gegeven toen ze langskwamen.
Er was ook een onderwerp wat regelmatig op de agenda stond
en dat waren de vieze wc’s. Uit veel klassen kwam namelijk het
geluid dat de wc’s op school regelmatig vies zijn ondanks dat
ze regelmatig schoongemaakt worden. We hebben gecheckt bij
de verschillende klassen hoe dit ervaren werd en of er
oplossingen waren.
De oplossingen hebben we met meester Martin besproken en
die zijn inmiddels al voor een deel uitgevoerd.
Zo zijn de drukknoppen en waterreservoirs in het
Marnixgebouw veranderd en luchtverfrissers in de wc’s op
beide locaties opgehangen. De komende weken gaan we een
betere verdeling maken in de wc’s in het Marnixgebouw.
Daarnaast is de leerlingenraad druk bezig om een
beloningssysteem te verzinnen waardoor we er met z’n allen
voor gaan zorgen dat de wc’s niet meer vies worden.
Groeten,
Dieuwke, Mats, Skip, Lisa, Joost, Maartje en Angel

BERICHT VAN DE OUDERRAAD

VACATURE PENNINGMEESTER
De ouderraad is met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek
naar een betrokken ouder/verzorger die het leuk vindt om mee te
denken over de activiteiten die de Ouderraad organiseert en of
en waar financieel aan wordt bijgedragen. De penningmeester
houdt zich bezig met het opstellen van de begroting, het innen
van de ouderbijdrage, het beheren van de uitgaven en het betalen
van facturen en vergadert mee met de Ouderraad.
De tijdsinvestering is relatief beperkt.
Lijkt het je leuk, dan kun je contact opnemen met de huidige
penningmeester, Marjolein Nusmeier
(marjoleinnusmeier@hotmail.com).

STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKSCHOOL

Aardbeienactie

Wauw wat een opkomst, binnen 10 minuten waren we
uitverkocht!!!
Iedereen bedankt voor hun enthousiasme en bijdrage. En voor
iedereen die misgreep, we gaan dit zeker nog een keer herhalen!
We krijgen vaak de vraag waarom we dit doen en er gaan blijkbaar
verschillende verhalen de ronde. Dus hieronder onze uitleg:
Tijdens één van de algemene brainstormavonden met directie en
ouders (twee jaar geleden) gaven Martin en Danny aan dat er niet
voor al hun ideeën meteen budget beschikbaar was om dat te
realiseren. Eén van de wensen was de invoer van Snappet
(tablets) voor midden- en bovenbouw. Een proef in 1 klas bleek erg
succesvol: de kinderen krijgen op tablets bepaalde vakken
aangeboden, dit voorziet dat het individuele kind op zijn of haar
niveau kan leren. Tegelijkertijd zorgt deze methode ervoor dat de
leerkracht meer tijd kan besteden aan persoonlijke begeleiding.
Win-win…
Meerdere ouders gaven toen aan dat als een extra bijdrage ervoor
zou zorgen dat dit versneld ingevoerd zou worden, dat zij graag
zouden willen bijdragen. Zo is het idee van de Vriendenstichting
ontstaan. Martin en Danny hebben met die toezegging dus een
voorschot genomen en Snappet het volgende schooljaar voor alle
klassen versneld ingevoerd.
Afgelopen jaar is de Vriendenstichting werkelijk een feit geworden
en hebben we voor dit schooljaar het doel om € 9.000 op te halen.
Elk schooljaar zullen we in overleg met de directie het doel
aanpassen om zo de extra’s op school te ondersteunen.
De gedachte daarbij is dat ouders zich op meerdere manieren
inzetten voor de Parkschool en dat één van deze manieren ook
kan zijn het geven van steun in de vorm van een financiële of een
andersoortige bijdrage.
De teller na de aardbeienactie staat op € 3.500, we zijn er dus
nog niet. Een vrijwillige bijdrage is welkom op bankrekening NL
19 ABNA 0835 3392 89 t.n.v. Stichting Vrienden van de
Parkschool. Mocht er na het lezen van dit stuk vragen zijn, dan
horen we dat graag. Dit kan per mail naar:
vriendenparkschool@gmail.com of telefonisch 06 200 35247 (Kim)
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)

Sport, beweeg en beleef!
Bewegingsonderwijs schooljaar 2018/2019
Bewegingsonderwijs lessen
De afgelopen periode van voorjaar tot mei en van mei tot
zomervakantie hebben alle leerlingen van de parkschool kennis
gemaakt met de volgende onderdelen binnen de lessen
bewegingsonderwijs:
- Doelspelen - Zwaaien- Balanceren - Springen - Klimmen Jongleren - Over de kop gaan - Hardlopen – Tikspelen Mikken - Verstopspelen – Honkloopspelen - Bewegen op Muziek.
Schoolsporttoernooien
Schoolschaaktoernooi
Met succes hebben wij deelgenomen aan het schoolschaaktoernooi
groep 6. 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

Schoolvoetbaltoernooi
Met succes hebben wij deelgenomen aan het
schoolvoetbaltoernooi groep 3/4, 5/6 en 7/8. Wij willen hierbij alle
leerlingen die hebben deelgenomen bedanken voor hun inzet en
deelname aan dit toernooi.
Ouders/Coaches/Begeleiders
Daarnaast willen wij alle ouders enorm bedanken voor het coachen
en begeleiden van de teams. Met jullie hulp hebben de leerlingen
een fantastische sportieve middag gehad.

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe
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

