
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Iedereen zit weer fijn in het ritme. De informatieavonden zijn goed 

bezocht door de ouders. De groepen zitten midden in de ‘gouden 

weken’, een proces waarin gewerkt wordt aan groepsvorming. 

In deze gouden weken voert elke leerkracht een gesprek met alle 

leerlingen uit de klas. Een mooie ontwikkeling die samenhangt met 

onze ambities, zoals u deze kunt lezen in het schoolplan. 

De voorbereidingen voor de Kinderboekenweek met het thema 

‘Reis mee’ zijn in volle gang. De groepen 1-2 werken al over dit 

thema.

Veel leesplezier

Namens het team,

Martin Sangers

20 september 2019



30 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 2019

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN

Alle ouders hebben een uitnodiging gehad om zich in te 

schrijven via Schoolgesprek.

2 T/M 13 OKTOBER 2019

KINDERBOEKENWEEK. THEMA: ‘REIS MEE!’

11 OKTOBER 2019

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

11 OKTOBER 2019

KLASSENSHOW GROEP 1/2B

16 OKTOBER 2019

BOEKENMARKT

Verderop in de nieuwsbrief leest u meer over de 

boekenmarkt. 

Start 11.15 uur Einde 12.00 uur | locatie: schoolplein



NIEUWS

VAN HET TEAM

SCHOOLGIDS
De schoolgids van het schooljaar 2019-2020 is klaar en 

voorzien van nieuwe foto’s. De schoolgids kunt u vinden op de 

website. Vorig schooljaar is er ook hard gewerkt aan een nieuw 

schoolplan. Het belangrijkste van het schoolplan vinden wij 

onze ambities. Deze ambities vindt u als bijlage bij 

deze nieuwsbrief.

Het schoolplan staat binnenkort op de website. In de komende 

jaren willen we deze ambities naar de praktijk vertalen. 

Een mooie start is gemaakt met ambitie 2: 

Focus op motivatie en betrokkenheid. 

Om de leerlingen meer betrokken te maken, willen 

we graag dat ze deelnemen aan de omgekeerde 

oudergesprekken. Zie het stuk hierna.

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN
In de week van 30 september zijn de omgekeerde oudergesprekken. 

Voorgaande jaren stond daarin uw inbreng als ouder centraal, zodat 

de leerkrachten uw kind(eren) goed kon leren kennen. We willen heel 

graag de omgekeerde oudergesprekken een andere vorm gaan 

geven. We willen de kinderen erbij betrekken, zodat zij ook over 

zichzelf kunnen vertellen. Zij staan immers centraal in het gesprek. 

Dit is nog vrijwillig, dus wanneer u zich niet comfortabel voelt om uw 

kind mee te nemen naar het gesprek dan is dat geen verplichting. 

De bedoeling is dat wij kinderen vragen gaan stellen over hun eigen 

ambities (wat willen ze graag leren) en waar ze al heel trots op zijn. 

Uw kind krijgt hiervoor twee vragenlijsten mee; één voor uzelf als 

ouder en één voor uw kind. Deze formulieren hoeft u niet in te vullen, 

maar zo kunt u er thuis alvast over nadenken en er eens over praten 
met uw kind. 



U wordt dan tijdens het gesprek niet overvallen met onbekende 

vragen, zodat het gesprek het meest effectief en informatief zal zijn. 

We willen hierop in een volgend oudergesprek samen met uw kind 

terugkomen. We bekijken dan of er al gewerkt is aan de ambities 

van uw kind. De leerkracht zal ook in de klas gesprekjes voeren met 

uw kind om te kijken hoe het gaat en wat uw kind nog graag wil 

leren. 

WERKDRUKGELDEN
Zoals u vast en zeker heeft gehoord krijgen scholen extra geld om 

de werkdruk van leerkrachten te verlagen. De leerkrachten 

beslissen waaraan zij dit geld willen besteden.

Dit schooljaar wordt het geld besteed aan:

- Het vrij roosteren van een leerkracht per groep voor tien dagen 

om o.a. administratief werk te doen. Ook vorig schooljaar was dit 

het geval.

- De aanschaf van een notebook voor iedere leerkracht, waardoor 

we flexibel zijn in onze werkplek.

- Extra formatie van 0,2 FTE voor de onderwijsassistenten.

BURENDAG
Op 28 september zijn er van 10.00 - 14.00 uur 

allerlei activiteiten bij Buitensporig in het kader van 

Burendag Stationsplein.

Een mooi initiatief waar wij u op willen attenderen.

Zie voor meer informatie de bijlage: Burendag 

Stationsplein 2019

ACTIVITEITENKRANT 
In de vorige nieuwsbrief heeft u gelezen over de 

activiteitenkrant. We willen deze graag nogmaals onder uw 

aandacht brengen via de bijlage bij deze nieuwsbrief. 



KOMT DAT ZIEN, KOMT DAT ZIEN! 
Komend schooljaar zullen er weer klassenshows opgevoerd 

worden. Hieronder staat het schema vermeld. U komt vast naar 

uw kind(eren) kijken. Opa’s en oma’s zijn uiteraard ook van 

harte welkom. De kinderen vinden een klassenshow vaak leuk, 

maar ook wat spannend. 

Om gewend te raken aan het spelen voor publiek, zullen er 

steeds twee groepen komen kijken naar de generale repetitie. 

Vervolgens kunt u vast en zeker genieten van een wervelend 

optreden. Veel plezier! 

Groep 1/2B Vrijdag 11 oktober 2019 

Groep 1/2C Vrijdag 18 oktober 2019

Groep 1/2D Vrijdag 15 november 2019

Groep 1/2A Vrijdag 22 november 2019

Groep 5 Vrijdag 29 november 2019 

Groep 6/7 Vrijdag 13 december 2019 

Groep 3A  Vrijdag 31 januari 2020

Groep 6  Vrijdag 14 februari 2019

Groep 3B Vrijdag 28 februari 2020 

Groep 4 Vrijdag 20 maart 2020 

Groep 4/5 Vrijdag 27 maart 2020 

Groep 7 Vrijdag 24 april 2020 



De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema: “Op reis”

Op woensdag 2 oktober a.s. willen we voor onze leerlingen de 

week feestelijk openen met een bijeenkomst in de hal. We studeren 

onder andere het nieuwe boekenweeklied en dans in. 

Vanaf maandag wordt er door de leerkrachten druk met rolkoffertjes 

door de school gelopen…..

Als afsluiting is er op woensdag 16 oktober a.s. een boekenmarkt 

gepland. Deze is voor ALLE leerlingen van onze school. Onze 

leerlingen kunnen hier boeken kopen of verkopen tegen een vaste 

prijs van 50 eurocent. De opbrengst is uiteraard voor het kind zelf. 

Voor de verkopende kinderen is het fijn als ze de boeken op een 

kleedje kunnen leggen. Alle andere kinderen willen natuurlijk hun 

slag slaan en mooie boeken kopen van hun schoolgenootjes. Voor 

hen is het fijn als ze een portemonnee mee krijgen met geld.

De boekenmarkt start om 11.15 uur tot en met 12.00 uur. De 

verkopende kinderen mogen iets eerder naar het plein om hun 

kleedje en boeken neer te leggen. U bent van harte uitgenodigd 

samen met uw kind of kinderen over het plein te wandelen. 

Ook opa’s, oma’s en tantes, ooms zijn van harte welkom.

Deze boekenmarkt is niet alleen erg leuk en nuttig voor de kinderen 

en heel belangrijk om het lezen te stimuleren, maar we willen ook 

graag wat extra boeken aanschaffen voor onze schoolbibliotheek. 

Bij de opening van de Kinderboekenweek krijgen alle klassen 

sowieso weer een mooi boek, maar van goede boeken heb je er 

nooit genoeg! 

Ook dit jaar wordt u weer in de gelegenheid gesteld een lekker 

kopje koffie te drinken met wat lekkers erbij voor 50 eurocent. Ook 

zullen er wat kinderen staan met een act. Omdat het thema van de 

Kinderboekenweek “Op reis” is, stellen we u in de gelegenheid om 

bij binnenkomst een speciaal paspoort mét visum te kopen, ook 

weer voor 50 eurocent. De toegang is gratis, maar het is wél een 

heel speciaal gevoel om het land van de Parkschool te mogen 

betreden met zo’n prachtig, origineel, door onze inwoners gemaakt 

paspoort!

Al het geld dat deze activiteiten zullen opbrengen komt uitsluitend 

ten goede aan de aanschaf van extra boeken voor onze school.

Zijn er ouders die ons graag willen helpen met het inrichten van het 

plein en/of het helpen op het terras, dan horen we dat heel graag. 

U kunt zich opgeven door een mailtje te sturen naar juf Mirjam of 

juf Sandra: m.burgman@ooz.nl of s.beumer@ooz.nl.

mailto:m.burgman@ooz.nl
mailto:s.beumer@ooz.nl


Voor alle nieuwe ouders op de Parkschool wil ik me even 

voorstellen: mijn naam is Din Rijniers en ben de verkeersouder 

voor de Parkschool. Dit betekent dat ik namens alle ouders de 

school help met het verhogen van de verkeersveiligheid rondom 

de school. Dit gaat om de inrichting van wegen en inritten, maar 

ook het afstemmen met bouwprojecten in de nabijheid van 

school. Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan graag mij 

een mailtje sturen. Ik zal deze zaken bespreken en kijken wat er 

aan verbeterd kan worden. Doel is dat de school veilig 

bereikbaar is voor iedereen.

Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle

verkeersouder-parkschool@ooz.nl

Het afgelopen jaar hebben wij in de leerlingenraad ervoor 

gezorgd dat er meer muziek in de klas werd gegeven, we hebben 

bij verschillende activiteiten geholpen en hebben een plan 

gemaakt hoe we de wc's schoon houden. Met dit onderwerp 

starten we dit schooljaar om dit in de klas uit te voeren. 

Het aankomend jaar zitten Dieuwke (groep 4/5), Mats (groep 5), 

Skip (groep 6) en Maartje (groep 8) in de leerlingenraad. Joost 

(groep 7) en Lisa (groep 6/7) nemen dit schooljaar afscheid van 

de leerlingenraad. Hun periode van twee jaar in de raad zit er 

namelijk op. De groep 4, 6/7 en 7 mogen nieuwe 

vertegenwoordigers uitzoeken. 

Zit jij in een van deze groepen en wil je graag meedenken met 

ons? Geef je dan voor uiterlijk 4 oktober op! Maak een korte 

presentatie van wie je bent, waarom je mee wilt helpen en wat je 

op school wilt veranderen en stuur deze vóór 4 oktober naar 

meester Richard (r.doppenberg@ooz.nl). In de klas wordt een 
verkiezing gehouden wie de beste vertegenwoordiger is.

BERICHT VAN DE LEERLINGENRAAD

BERICHT VAN DE VERKEERSOUDER

mailto:verkeersouder-parkschool@ooz.nl


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

http://www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
mailto:Info-parkschool@ooz.nl

