ACTIVITEITEN KRANT

voor ouderhulp

LEZEN & REKENEN

Beste ouders/verzorgers,
Dit is de activiteitenkrant van de
Parkschool.
In
deze
activiteitenkrant kun je lezen
voor welke activiteiten op
school ouderhulp nodig is. Je
kunt je via het aanmeldformulier
bij deze link opgeven:
https://parkschoolzwolle.nl/voor
-ouders/ouderhulp/
We weten dat kinderen het
ontzettend leuk en fijn vinden als
een ouder of verzorger komt
helpen. Daarnaast is het voor
ouders leuk om te zien hoe het
op school gaat, en om de
klasgenoten van de kinderen te
leren kennen. Goede redenen
dus om je aan te melden voor
één van de onderstaande
activiteiten.
Mocht je meer
informatie willen of heb je
vragen, spreek dan gerust één
van de leden van ouderraad
aan of stuur een mail. De
gegevens vind je op:
https://parkschoolzwolle.nl/voor
-ouders/or/.

THEMA’S & TALENTEN
Ook dit jaar zullen er weer een aantal
themaweken worden georganiseerd.
Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de
thema’s; Grote meesters (kunstwerken),
Gezondheid & beweging en Afrika.
Heb jij bijzondere kennis of affiniteit met
een van de thema’s? Of heb jij een
talent wat hierbij aansluit?
Meld je dan aan, dan gaan we kijken hoe
we dit kunnen inzetten!
Mocht je je graag meewerken aan een
ander thema of heb jij een ander talent
wat je graag wil delen, meld je dan bij de
leraar of lerares van jouw zoon/dochter en
wellicht kunnen we de kinderen ermee
inspireren.

Op school worden er extra activiteiten
georganiseerd om lezen en rekenen te
stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan de
Kinderboekenweek, uitstapjes naar de
bibliotheek of de Grote Rekendag.
Daarnaast hebben leerkrachten soms
ouders nodig om in de klas te helpen met
lezen of rekenen.
Vind jij het interessant om onderdeel uit te
maken van het bevorderen van lezen en
rekenen?
Meld je dan aan voor de activiteiten.

PRAKTISCH:
Schoonmaak &
Luizenpluis
Gedurende het jaar zullen de leerkrachten
via Klasbord oproepjes doen voor het
assisteren bij praktische zaken, zoals het
schoonmaken van de klassen en de
luizenpluis. In een schone en gezonde
omgeving kunnen kinderen zich het beste
concentreren en dus het beste leren. Als
betrokken ouder wordt er van je verwacht
dat je een aantal keren per jaar gehoor
geeft aan de leerkrachten. Vele handen
maken licht werk en bovendien is het ook
nog hartstikke gezellig!

SPORT & SPEL:
Toernooien &
Koningsspelen

FEESTEN:
Sint, Kerst en Pasen
Kijk je ook altijd zo uit naar de feestdagen,
en wil je dat feestelijke gevoel doorgeven
aan de kinderen op school? Vind je het
leuk om de school in feeststemming te
brengen met sfeervolle versiering? Of wil je
graag meedenken over hoe we de
feestdagen op school invullen?
Geef je dan op voor ouderhulp tijdens een
van de feesten dit schooljaar.
Gedurende het jaar worden de volgende
activiteiten georganiseerd rondom de
feestdagen:

SCHOOLREISJES &
KLEUTERFEEST

Kerst – Een “Kerstival” met actieve en
creatieve activiteiten

Alle klassen gaan 1 keer per jaar op schoolreisje
en voor de kleinsten is er een spetterend
kleuterfeest. Voor de schoolreisjes worden per
klas meestal 1 of 2 begeleidende ouders
gevraagd, Voor het kleuterfeest zijn meer
ouders nodig. Oproepen hiervoor worden via
Klasbord gedaan.

Pasen – Een bezoek van de paashaas en
eieren zoeken

Ideeën voor schoolreisjes zijn altijd welkom!

Sint – Een spelochtend met pieten en
uiteraard de sinterklaasviering zelf

ALVAST BEDANKT VOOR
DE HULP!

Vanuit school doen we mee aan diverse
sporttoernooien, zoals schoolvoetbal,
schaaktoernooi, korfbal en zwemmen.
Het deelnemen aan deze toernooien
wordt begeleid door ouders. Daarnaast
doen de kinderen mee aan de
Koningsspelen, die voor een deel op
school plaatsvinden, maar ook op een
centrale locatie in Zwolle. Ook hiervoor is
ouderhulp nodig.
Vind je het leuk om actief bezig te zijn of
te helpen met de sport- en spel
activiteiten voor de kinderen?
Meld je dan aan voor ondersteuning! Ook
gedurende het jaar worden ouders via
Klasbord gevraagd om te helpen.

