
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hoera, het nieuwe schooljaar is begonnen. Vorige week is het 

team enthousiast begonnen met de voorbereidingen en hebben 

we met elkaar een goede en gezellige teamdag gehad. 

Maandagochtend zagen we veel blije gezichten van leerlingen en 

ouders. In de groepen zijn we druk bezig met groepsvorming en 

voor ouders staan er binnenkort de informatieavonden op het 

programma. Al met al een goed begin van een mooi schooljaar.

Veel leesplezier

Namens het team,

Martin Sangers

30 augustus 2019



9 SEPTEMBER 2019

INFOAVOND GROEPEN 1-2, 3a, 3b, EN 8

Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd 

over de gang van zaken gedurende het schooljaar. 

groepen 1-2 19.00 – 20.00 uur  |  groepen 3a, 3b en 8

20.00 – 21.00 uur  |  locatie: klaslokaal  

10 SEPTEMBER 2019

INFOAVOND GROEPEN 4, 4-5, 5, 6, 6-7 EN 7

Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd 

over de gang van zaken gedurende het schooljaar. 

groepen 4, 4-5 en 5 19.00 – 20.00 uur  |  groep 6, 6-7 

en 7 20.00 – 21.00 uur  |  locatie: klaslokaal  

20 SEPTEMBER 2019

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

30 SEPTEMBER T/M 4 OKTOBER 2019

OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN

Binnenkort zult u een uitnodiging ontvangen voor het 

inschrijven van de gesprekken in Schoolgesprek

VERTROKKEN LEERLING

Vandaag is Tony Huang (groep 6) voor het laatst op onze school.

Hij gaat emigreren naar België en start daar maandag op zijn 

nieuwe school. We wensen Tony heel veel succes en plezier!



NIEUWS

VAN HET TEAM

START NIEUW SCHOOLJAAR
Een start van het nieuwe schooljaar betekent voor de meeste 

leerlingen weer een nieuwe leerkracht.

Ook zien kinderen elkaar weer, na zes weken vakantie. In de 

eerste weken hebben we veel activiteiten gepland om elkaar beter 

te leren kennen. Een goede groepsvorming zal een positieve 

bijdrage leveren voor de rest van het schooljaar. Zowel op sociaal 

gebied als op cognitief gebied. Het zullen activiteiten zijn om 

elkaar beter te leren kennen; beter te leren samenwerken; 

kwaliteiten te ontdekken of te benadrukken; concentratie te 

vergroten enz.

Tijdens de startvergadering hebben we verschillende activiteiten 

met elkaar gedaan. Hierdoor hebben we elkaar geïnspireerd en 

heeft ook het team elkaar beter leren kennen. 

OVERLAST VAN ROEKEN
Sinds de vakantie zijn de roeken ’s avonds/’s nachts vaste 

bezoekers geworden van de bomen aan de Westerlaan. 

Dit geeft veel overlast. Het plein zit op bepaalde plekken vol met 

uitwerpselen. Wat doen wij als school er aan: 

Vrijdag 23 augustus is het gehele plein gereinigd. 

Elke dag maken wij de speeltoestellen en banken schoon. 

De komende weken zal het plein iedere maandag op de bewuste 

plekken worden gereinigd. Komende maandag zal dit na schooltijd 

zijn, daarna voor schooltijd.   

Daarnaast proberen we in overleg met de gemeente naar een 

structurele oplossing te zoeken.



De vogels op 

het dak van 

het Citypost

gebouw

Door de vogelpoep begint de directie iedere ochtend met een 

fullbody workout! Vogelpoepcurling is inmiddels een ware rage 

onder de directieleden. Mooi om te zien hoe Martin & Anette 

talentontwikkeling een andere betekenis geven. Hulde voor deze 

kanjers!

PERSONELE ONTWIKKELINGEN

VERTREK SANNE WEIJSCHEDE
De gymlessen worden gegeven door leerkrachten van Sportservice. 

Juf Sanne heeft de afgelopen drie jaar een groot deel van de 

gymlessen verzorgd op school. Vlak voor de zomervakantie heeft 

ze een baan aangenomen bij Deltion. Wij wensen haar veel succes 

met haar nieuwe baan. 

Jason Huisman blijft de gymlessen op de dinsdag verzorgen.

Hij zal tot 3 oktober Sanne vervangen op de donderdagmiddag. 

Op de donderdagochtend worden de gymlessen tot 3 oktober 

gegeven door Koen Trip. Vanaf 3 oktober worden de lessen 

gegeven door Joél Visscher. 

JUF DOROTHY
Juf Dorothy geeft bij ons als onderwijsassistent extra ondersteuning 

aan leerlingen. Ze is gisteren - donderdag 29 augustus -

geopereerd aan een van haar ogen. Er zullen hierna nog een aantal 

operaties aan haar ogen volgen. Op dit moment is het moeilijk 

inschatten hoe lang Dorothy afwezig zal zijn. We wensen haar veel 

sterkte!

Juf Dorothy zal worden vervangen door juf Careline Adema.

WERKDAGEN MARTIN
Martin zal dit schooljaar veelal op de dinsdag, woensdag en 

donderdag aanwezig zijn.

Op de maandag en de vrijdag is Anette aanwezig.

Joyce van Dam heeft aan het eind van vorig jaar op de woensdag 

met Martin meegelopen om kennis te maken met het vak van 

‘schoolleider’. Bij de start van het schooljaar zal ze met Martin een 

aantal dagen meelopen.



ACTIVITEITENKRANT
In de bijlage vindt u de activiteitenkrant voor het komende 

schooljaar. Deze krant is gemaakt door de werkgroep 

Ouderbetrokkenheid in samenwerking met een aantal ouders uit 

de ouderraad. Ook dit jaar hebben wij uw hulp weer hard nodig bij 

de diverse schoolactiviteiten. 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om te kijken waar u ons bij kunt 

helpen? U kunt zich opgeven via de aangegeven link. Alvast 

hartelijk bedankt.

HET TEAM VAN DE PARKSCHOOL STELT ZICH 

AAN U VOOR

Mijn naam is Dennis van Aalderen. Ik ben 

woonachtig te Meppel, getrouwd en de trotse 

vader van twee kinderen, Annefleur 12 jaar en 

Stijn 9 jaar. Dit schooljaar ben ik voor het derde 

jaar werkzaam in de onderbouw (groep 1/2d). 

Werken met het jonge kind geeft mij energie, hier 

komt mijn passie voor het vak leerkracht het best 

tot zijn recht. Dat ik onderdeel ben van het team 

dat werkzaam is op “De Parkschool Zwolle” maakt 

mij enorm trots. Gedrevenheid en enthousiasme 

om ervoor te zorgen dat ieder kind op zijn/haar 

manier optimaal te laten ontwikkelen is waar ik 
voor sta.

Mijn naam is Sabine Nalis, woon in Wijhe en ben 

al heel wat jaren werkzaam op de Parkschool. 

Grappig om te weten, in groep 7 en 8 heb ik hier 

als kind ook nog even gezeten. Als kind had ik 

hier al een super tijd. Zelf ben ik moeder van een 

zoontje Jonne, hij is nu bijna 6 jaar en onze 

dochter Pip van 3,5 jaar. Thuis ben ik veel bezig 

met interieurstyling en ik mag mij hier op school 

ook graag mee bemoeien. Ook ben ik vaak in 

het zwembad te vinden waar ik waterpolo doe en 

tevens een besturende functie heb gehad binnen 

de club. Naast groepsleerkracht ben ik ook BHV-

er en lid van de MR. Dit jaar mag ik voor groep 

1/2a staan op de maandag en dinsdag en op 

vrijdag sta ik voor groep 5.

Mijn naam is Marloes Houpt-Hageman uit Zwolle. Ik ben 35 jaar, 

getrouwd en trotse moeder van 2 kinderen. Ik ga dit jaar beginnen 

op de Parkschool en heb hier veel zin in. Na de studies ALO en 

PABO in Groningen heb ik als leerkracht in de onderbouw en als 

bouwcoördinator bijna 10 jaar gewerkt op een leuke school in 

Utrecht. Het vele reizen werd echter steeds lastiger te combineren 

met het hebben van jonge kinderen. Ik kijk er dus naar uit om 

straks op de fiets naar mijn werk te kunnen gaan! Ik ga dit 

schooljaar samenwerken met juf Sandra – groep 1/2c (op 

maandag en vrijdag) en met meester Dennis - groep 1/2d (op 

dinsdag). In mijn vrije tijd fotografeer ik veel, doe het nodige aan 

sport, ben gek op zeilen en skiën en maak graag uitjes met mijn 

gezin.



Hallo allemaal, ik ben Mirjam Burgman. Geboren en 

getogen in Zwolle en ooit heb ik zeer bewust 

gekozen voor de KLOS. Dit was een 

opleidingsschool voor kleuterleidsters. Ik heb vooral 

voor kleutergroepen gestaan, wel op meerdere 

scholen, en kan zeggen dat ik daar ook het meeste 

plezier in heb. Deze leeftijdsgroep is nog zo heerlijk 

puur en de kleutertaal vind ik prachtig! Nu drie jaar 

geleden heb ik de specialisatie jonge kind gedaan 

waar gelukkig ook weer aandacht was voor het 

belang van spel. Tevens ben ik erg blij met de 

ontwikkelingen in ons onderwijs hier op de 

Parkschool. Dit schooljaar ben ik weer van plan er 

met de groep en collega’s een gezellig en leerzaam 

jaar van maken!

Groep 1/2a is wat mij betreft nog steeds een 

ontzettend fijne groep, ik heb er zin in.

Ik ben Maike Baptist, 23 jaar en ik ben leerkracht 

van groep 1/2b. Ik ben opgegroeid in Zwolle-Zuid en 

woon nu samen met mijn vriend net buiten de 

stadsgracht van Zwolle. Na de lerarenopleiding heb 

ik de Master Educational Needs gevolgd en mag ik 

mij specialist Jonge Kind noemen. Ik houd me dan 

ook graag bezig met ontwikkelingen en 

vernieuwingen in het onderwijs aan jonge kinderen. 

Zo ben ik actief binnen het Netwerk Jonge Kind wat 

zich bezig houdt met het onderwijs aan jonge 

kinderen binnen alle scholen van OOZ. Daarnaast 

houd ik me ook graag bezig met cultuur. Zowel op 

school als cultuurcoördinator als in mijn vrije tijd 

binnen een dansschool. Ik volg al sinds kleins af 

aan lessen in klassiek ballet, moderne dans en jazz-

dance en heb een paar jaar les gegeven in deze 
stijlen. Ik kijk uit naar het komende schooljaar.

Mijn naam is Sandra During en komend jaar de 

leerkracht van groep 1/2c. U zult mij vooral op 

dinsdag, woensdag en donderdag tegenkomen 

op school. Ik woon inmiddels ruim een jaar in 

het mooie Klarenbeek, omdat we daar een huis 

vonden van onze dromen. Samen met Frank en 

onze drie kinderen Rense van 10, Thijs van 14 

en Mirte van 16 jaar wonen we hier met veel 

plezier. In mijn vrije tijd mag ik graag koken, 

uitstapjes maken en op vakantie gaan. Ook 

klussen aan/in/om het huis is nog een grote 

invulling van mijn vrije tijd. Afgelopen voorjaar 

hebben we ons gezin uitgebreid met een 

Basset-fauve-de-Bretagne pup Tommie, waar 

we ook veel plezier aan beleven. Op school is 

“taal is zeg maar echt mijn ding”, graag mag ik 

meedenken hoe we dit zo mooi mogelijk vorm 

kunnen geven.

Komend jaar zie ik met veel plezier tegemoet en 

wil er samen met de kinderen, ouders en 

collega’s een mooi jaar van maken!



Mijn naam is Willeke Heerink. Ik ben 27 jaar en 

geboren te Denekamp. Tijdens mijn Pabo-

studie ben ik naar Zwolle verhuisd. Inmiddels 

woon ik nu samen met mijn aanstaande man 

Erik in Westenholte. In juni 2020 gaan we 

trouwen! In mijn vrije tijd tennis en wandel ik 

graag. Een goede vrijetijdsbesteding, want mijn 

andere hobby’s zijn bakken en kokerellen. 

Afgelopen schooljaar heb ik mogen invallen in 

een aantal groepen 1-2 en heb ik mijn eigen 

instroomgroep mogen starten. Dit was 

ontzettend leuk om te mogen doen. Komend 

schooljaar sta ik voor groep 3b samen met 

Rana. Ik heb hier erg veel zin in.

Mijn naam is Rana Steensma en ik ben 41 jaar. 

Samen met mijn dochters Milou (10) en Belle (8) 

woon ik in Zwolle-Zuid.

Mijn vrije tijd vul ik graag met uitjes, watersport, 

kickboksen, film en muziek. Vijftien jaar geleden 

begon ik op de Parkschool. Het mooie aan onderwijs 

vind ik de dynamiek. Iedere dag is anders, ieder kind 

is anders en dat motiveert mij.

Dit jaar sta ik naast Ellen en Willeke in groep 3a en 

groep 3b. We gaan er samen weer een mooi 

schooljaar van maken!

Hoi, ik ben Ellen Svajgr. Dit jaar sta ik samen met 

Rana Steensma voor groep 3, mag ik op enkele 

donderdagen bij Maike in groep 1/2b staan en doe ik 

op vrijdagochtend de rondleidingen voor nieuwe 

ouders en leerlingen. Ik ben 21 jaar leerkracht en 

werkzaam geweest op verschillende scholen binnen 

ons bestuur OOZ. Sinds 2014 ben ik ook 

rekencoördinator. Samen met Herman woon ik in de 

Wipstrik met onze 2 zonen. We hebben een 

chocolabrador en een kat. Ik schilder graag, ga 

geregeld naar een concert, wandel veel en sport 

omdat het moet. Verder ben ik beheerder van het 

prachtige scoutingkampeerterrein Eerde. Hier breng 

ik veel tijd door samen met mijn gezin.

Even voorstellen: Mijn naam is Ansje de Lobie. Sinds 

vele jaren werk ik op de Parkschool. Met uitzondering 

van groep 3 heb ik alle groepen lesgegeven, maar 

meestal in de bovenbouw.

“Later wil ik juffrouw worden,” dacht ik als meisje van 

zes. Nog steeds een goede gedachte blijkt 43 jaar 

later. 

Want … kinderen zijn leuk, ze wijzer maken is nog 

leuker en een gezellige groep vormen is het leukst!



Ik ben juf Katinka en ik draai nu alweer zo’n 17 jaar 

mee in onderwijsland. Ik ben begonnen op de 

Parkschool en ben toen na twee jaar naar 

basisschool De Werkschuit gegaan. 12 jaar geleden 

ben ik weer teruggekomen op de Parkschool. Ik heb 

al voor vele groepen gestaan, voornamelijk in de 

onderbouwgroepen. Dit jaar ben ik weer enthousiast 

gestart in groep 4. Ik woon in Zwolle en ben 

getrouwd met Hidde. Samen zorgen wij deels voor 

zijn twee kinderen van 14 en 12. In mijn vrije tijd ben 

ik vaak te vinden in de sportschool. Ook vind ik het 

enorm leuk om in de winter te skiën. Daarnaast ben 

ik regelmatig in en om mijn huis bezig om de boel te 

veranderen en gezellig te maken. Ik ben er de 

gehele week, behalve de woensdag. Ik heb er weer 

heel veel zin in en ga voor een spetterend nieuw 

schooljaar!!

Mijn naam is Eline Dotinga. Ik ben 25 jaar en woon 

samen met mijn vriend in Zwolle. Na de pabo heb 

ik de Master SEN voltijd afgerond. Afgelopen jaar 

heb ik een opleiding gevolgd voor het coachen en 

begeleiden van stagiaires. Dit vind ik niet alleen 

leuk om te doen het is ook nog eens leerzaam.

In mijn vrije tijd sport ik graag. Verder geniet ik 

ervan om leuke dingen te doen samen met mijn 

vriendinnen. Ook wandel of fiets ik graag.  

Dit schooljaar ben vier dagen in de week werkzaam 

waarvan drie in groep 4/5 en één in groep 4. Ik 

hoop op een mooi en fijn schooljaar waarin de 

kinderen veel leren en met plezier naar school 

gaan.

Mijn naam is Sandra Beumer. Samen met mijn man 

Paul hebben wij drie inmiddels volwassen kinderen. 

Twee dochters en een zoon. Na meer dan veertig 

jaar in Zwolle te hebben gewoond, zijn wij nu sinds 

twee jaar woonachtig in het mooie Wijhe. Net vóór 

de zomervakantie ben ik 61 jaar geworden. Ik hou 

erg van lezen, vooral detectives, wandelen in de 

bergen, Dynamic tennis, mooie, verre reizen maken, 

fietsen, tuinieren en beeldhouwen. Ik werk nu 

ongeveer 17 jaar op de Parkschool. Afgelopen jaar 

heb ik de Coaching cursus gevolg, voor het coachen 

van stagiaires. Ik ben BHV-er en EHBO-er. Behalve 

aan groep 3, heb ik inmiddels aan alle groepen al 

meerdere jaren les mogen geven. Dit jaar sta ik 

weer met veel plezier voor groep 5. 



Ik ben Roy Bonhof en het komende schooljaar ga ik aan de slag in 

groep 6/7 en groep 8. Leuke en gezellige groepen om goed mee 

aan de slag te gaan voor het komende schooljaar.

Daarnaast zit ik zelf ook in de schoolbanken. Ik volg naast mijn 

werk een master aan het Windesheim, namelijk Master Learning & 

Innovation (MLI). Ook daar heb ik weer veel plezier en energie in 

en hopelijk kan ik de opleiding dan helemaal afronden aan het 

einde van het schooljaar. Ik ben 35 jaar oud en woon sinds twee 

jaar samen met mijn vriendin in het mooie Deventer. Wanneer ik 

even geen leerkracht ben, vermaak ik mij trouwens ook prima. Zo 

ben ik regelmatig op het voetbalveld te vinden om een balletje te 

trappen, maak ik graag mooie wandelingen met mijn hond en 

anders ben ik wel vinylplaatjes aan het draaien óf aan het genieten 

van een leuk concert.

Ik hoop op een mooi en fijn schooljaar waar de kinderen weer een 

mooie groei doormaken en zich altijd veilig en thuis voelen. Volgens 

mij gaat dat dit schooljaar ook helemaal lukken. Veel plezier 

allemaal!

Mijn naam is Annelies Dokter, ben 32 jaar en ik woon 

al mijn hele leven in Wezep. Ik woon samen met mijn 

man Jurgen en heb 2 zoontjes Sam van 4 jaar en 

Noah van 1 jaar. In mijn vrije tijd ben ik veel bezig 

met mijn kinderen, werk ik graag in de tuin, lees ik 

graag een tijdschrift of doe ik gezellige dingen met 

vriendinnen. Ik ben nu voor het derde jaar werkzaam 

op de Parkschool en dit jaar ga ik een nieuwe 

uitdaging tegemoet als intern begeleider. Hiervoor ga 

ik ook dit schooljaar een studie volgen en hoop ik 

deze goed te kunnen combineren met de Master-

SEN rekenen die ik een aantal jaren geleden reeds 

heb afgerond. Door deze nieuwe uitdaging zal ik niet 

meer voor de klas staan. Ik zal de kinderen daarin 

zeker gaan missen!

Ik ben Jos Mittelmeijer en werk als conciërge op 

o.a. de Parkschool. Twee dagen per week ben ik op 

school, de andere twee dagen ben ik op een school 

in Nieuwleusen. Ik ben getrouwd met een hele lieve 

vrouw Tiny en we wonen in Dedemsvaart. Mijn 

hobby is o.a. hout bewerken (meubels maken) en 

verder ben ik graag in de keuken om lekkere 

gerechten te maken. Als ik op school iets voor je 

kan betekenen, kom gerust even.



Ik ben Suzanne Aalberts. Dit wordt mijn zevende 

jaar alweer op de Parkschool. Net als de school heb 

ik zelf ook een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Ik 

ben begonnen bij de kleuters en heb nu voor het 

derde jaar op rij een groep 7. Toen ik begon op de 

Parkschool heb ik naast het werken de Master SEN 

gedrag afgerond. Afgelopen jaar heb ik een 

opleiding gevolgd voor het coachen van stagiaires. 

Wat ik ook erg leuk vind om naast het lesgeven te 

doen. Dit jaar zal ik een cursus voor 

groepsdynamica gaan volgen. Naast mijn werk ben 

ik druk met squash, waar ik voor train en competitie 

in speel. Reizen is sinds mijn stage in Suriname een 

bijna jaarlijks terugkomend iets geworden. Ik vind 

het gaaf om geweldige plekken met mijn camera 

vast te leggen en deze herinneringen vervolgens 

vast te leggen in een fotoboek. Daarnaast vind ik 

het leuk om te tekenen, skeeleren, boksen of relaxt 

een serie te kijken. In de weekenden zoek ik veel 

gezelligheid op bij vrienden en familie. Ook ben ik 

nog aan het nagenieten van een prachtige trouwdag 

die in juli is geweest. Met Jason woon ik in de 

Pierik. We genieten samen van de gezellige dingen 

die Zwolle biedt.

Ik ben Martin Sangers en woon in Zwolle-Zuid 

samen met mijn vrouw Ingrid en de hond Gaià. We 

wandelen veel met de hond in de omgeving van 

Zwolle, maar liever nog in de bergen of op een van 

de eilanden. Onze dochter Marloes woont in Zwolle 

en zoon Jeroen woont en werkt in Nottingham. 

Lange tijd heb ik als leerkracht gewerkt. Hierbij heb 

ik in alle groepen les mogen geven. Na de 

schoolleidersopleiding is de Parkschool mijn vijfde 

school als schoolleider. Samen met Anette Gerrits 

geef ik met veel plezier richting aan de 

ontwikkelingen op deze mooie school.

Mijn naam is Richard Doppenberg, 30 jaar en sinds 

6 jaar woon ik in Zwolle. Een aantal keer per week ben 

ik te vinden in de sportschool. Daarnaast houd ik ook 

van een avond op de bank met een goede film of 

serie. Inmiddels sta ik alweer 9 jaar voor de klas wat ik 

met veel plezier doe. Aankomend jaar ben ik 

leerkracht van groep 6 en zal ik juf Myléne begeleiden 

bij haar afstuderen. Daarnaast ga ik de coördinatie van 

stages binnen OOZ op me nemen. Wat het onderwijs 

voor mij zo mooi maakt? Elk jaar zie ik kinderen op 

hun eigen manier en tempo groeien. Als leerkracht 

mag ik hierbij helpen en hier getuige van zijn. Hoe 

mooi is dat?!



Mijn naam is Dorothy Beijer. Ik werk nu 8 jaar op de 

Parkschool. Ik ben daar altijd leerkracht geweest, 

maar dit schooljaar ga ik werken als 

onderwijsassistent. Ik zal leerkrachten helpen bij het 

ondersteunen in de klas en eventueel groepjes 

leerlingen extra of verrijkende instructie geven. Verder 

vind ik het leuk om te tuinieren, kruiswoordpuzzels en 

sudoku's op te lossen, boeken te lezen en te 

wandelen. Misschien zien we elkaar op het 

schoolplein.

Mijn naam is Ilse Schollaardt en ik ben 47 jaar. Ik woon 

in Dedemsvaart, ben getrouwd met Arjen en we hebben 

2 kinderen. Sinds een aantal maanden hebben we een 

nieuw gezinslid: Buddy een lieve blonde labradoodle. In 

mijn vrije tijd ga ik graag met vriendinnen op pad voor 

een filmpje, concert of etentje. Daarnaast ben ik 

geregeld in het zwembad te vinden voor aquafietsen en 

zwemmen. Ik fungeer al 21 jaar als KNZB official bij 

zwemwedstrijden. 

In november 2007 ben ik in dienst gekomen van OOZ. 

Ik ben begonnen als administratief medewerker op 

basisschool de Tweemaster in Nieuwleusen. Hier heb ik 

ook Martin leren kennen als directeur en later Jos als 

conciërge. Sinds 3 jaar werk ik nu ook met veel plezier 

op de Parkschool. Op maandag en donderdag ben ik in 

Nieuwleusen en op dinsdag en vrijdag ben ik op de 

Parkschool. Het werk is zeer afwisselend en op beide 
scholen mag ik deel uitmaken van een fijn team. 

Mijn naam is Marit Reijmer en komend schooljaar ga ik 

starten op de Parkschool. Ik ben opgegroeid in Dronten en 

ben tijdens mijn studie naar Zwolle verhuisd. En daar woon 

ik alweer 14 jaar met veel plezier! In mijn vrije tijd vind ik het 

leuk om te sporten. Ik ben regelmatig op de tennisbaan en 

in de sportschool te vinden. Ook vind ik het leuk om mooie 

reizen te maken. Na 13 jaar op een daltonschool in 

Deventer werkzaam te zijn geweest was het tijd voor een 

nieuwe uitdaging. Ik heb de stap gemaakt richting Zwolle en 

zal dit schooljaar de leerkracht van groep 7 zijn. Als 

leerkracht vind ik het een mooie uitdaging om samen met 

het kind een leerweg uit te zetten. Waarbij het kind gebruik 

kan maken van zijn/haar talenten, want ieder kind ontwikkelt 

op zijn eigen manier en tempo. Met het enthousiasme van 

het team en de kinderen zal het vast een mooi schooljaar 

gaan worden! Ik heb er in ieder geval veel zin in!



Mijn naam is Laura Verdurmen, 27 jaar. Samen 

met mijn vriend en onze kat woon ik in het 

centrum van Zwolle. In mijn vrije tijd doe ik aan 

volleybal, lees ik een goed boek of spreek ik af 

met vrienden. Daarnaast maak ik graag mooie 

reizen samen met mijn vriend. 

De afgelopen vijf jaar heb ik met veel plezier op 

een basisschool in Lelystad gewerkt, in o.a. 

groep 6 en groep 6-7. 

Vanaf nu mag ik lekker op de fiets naar mijn 

werk, dit jaar ben ik namelijk voor het eerst 

werkzaam op De Parkschool. Samen met 

meester Roy ga ik aan de slag in groep 6-7. 

Daarnaast kunt u mij met regelmaat op 

donderdag vinden in groep 7. Ik heb er zin in!

Ik ben Dorien Krosenbrink. Sinds 2003 werk ik 

in het onderwijs en begin dit schooljaar op de 

Parkschool als onderwijsassistent. Een nieuwe 

uitdaging op een nieuwe school. Ik ga kleine 

groepen kinderen begeleiden. Voorheen ben ik 

leerkracht en intern begeleider geweest binnen 

OOZ. Ik woon in Nijverdal in een huis met een 

grote tuin. Sinds kort ben ik begonnen met een 

moestuin en hoop courgettes en boontjes te 

oogsten. Ik hou van wandelen en fietsen in 

mijn directe omgeving of iets verder van huis. 

Daarnaast kook ik graag en kan ik me 

verliezen in een mooi boek. Ik kijk uit naar het 

nieuwe schooljaar!

Mijn naam is Anette Gerrits en ik ben 50 jaar. Ik 

woon samen met mijn vriend in Zwolle. Wij hebben 

samen 4 kinderen in de leeftijd tussen 17 en 22 

jaar. Sinds 1991 ben ik werkzaam voor OOZ en 

vanaf 1993 bij de Springplank. Aanvankelijk heb ik 

jarenlang als leerkracht voor alle groepen gestaan, 

maar na verloop van tijd ben ik IB’er en didactisch 
coach geworden. 

Na 26 jaar Springplank en 1 jaar Campherbeek

was het tijd voor de Parkschool. Dit schooljaar start 

ik als onderwijskundig leider. Met heel veel plezier 

ga ik deze nieuwe uitdaging aan samen met Martin 
Sangers!



Graag stel ik mij even aan jullie voor! Ik ben Joyce van Dam, 32 

jaar oud en ik woon samen met mijn vriend (nu nog) in 

Lemelerveld. We gaan eind oktober verhuizen naar Wijthmen. 

Daar kijk ik erg naar uit! Vanaf dit schooljaar werk ik voorlopig van 

maandag t/m donderdag op de Parkschool. Eind 2017 heb ik de 

schoolleiders opleiding basisbekwaam afgerond. Daarom vind ik 

het ontzettend leuk dat ik nu 4 dagen in de week mee mag lopen 

met Martin om zo in de praktijk te ervaren wat schoolleider zijn 

inhoud. Uiteindelijk zal ik ergens anders binnen OOZ een functie 

gaan krijgen, maar tot die tijd werk ik op de Parkschool. Naast het 

onderwijs vind ik het heerlijk om yoga te doen, lekker te wandelen 

en vooral veel met mijn vriend en vrienden/familie op stap te gaan. 

Even lunchen, naar een museum of gezellig een drankje in de 

stad. Ik verwacht een leerzame tijd op de Parkschool. Ik vind het 

ontzettend leuk om mensen (persoonlijk) te leren kennen. Voel je 

dus welkom om even een praatje te komen maken!

Wij zijn Joel Visscher en Jason 

Huisman. Meester Joel is woonachtig 

in Kampen en Meester Jason in het 

mooie bruisende Zwolle. Aankomend 

jaar gaan wij samen de lessen in de 

gymzaal verzorgen. Op dinsdag zal 

meester Jason in de gymzaal te zien 

zijn en op donderdag meester Joel. 

Meester Joel sport in zijn eigen tijd bij 

vv KHC en vindt het leuk om te 

snowboarden in de winter periode en 

om training te geven op voetbal 

gebied. Meester Jason voetbalt bij VV 

Berkum en ook hij vindt het leuk om te 

snowboarden in de winter periode en 

wil graag zo veel mogelijk sporten 

uitproberen. We hebben enorm veel 

zin om aan de slag te gaan en hopen 

iedereen met plezier in beweging te 

krijgen.

Mijn naam is Julia Dekker, ik ben 21 jaar en ik woon 

in Zwartsluis. In mijn vrije tijd ben ik drie keer per 

week te vinden op het voetbalveld waar ik graag een 

balletje trap. Ook vind ik het fijn om lekker te 

wandelen in het bos met mijn hond. Verder werk ik 

in een foodtruck waar ik eten maak en verkoop. Ik 

volg de studie leraar basisonderwijs op het 

Windesheim in Zwolle. 



Aankomend schooljaar ga ik mijn laatste jaar in. Mijn eindstage 

ga ik uitvoeren op de Parkschool, waar ik voornamelijk te vinden 

ben in de onderbouw. Ik kijk er erg naar uit en heb er veel zin in! 

Ik vind het tof om te mogen lesgeven en ik wil graag juf worden. 

Je bent onderdeel in het proces om kinderen klaar te stomen 

voor de grote wereld in de toekomst. Dit vind ik erg mooi. Ik zie 

jullie graag volgend jaar!

Mijn naam is Mylène Rik en ik ben 21 jaar oud. Op 

dit moment woon ik in Steenwijk, en een eigen 

plekje in het gezellige Zwolle lijkt me ook wel wat. 

Ik ben namelijk alweer toegekomen aan het laatste 

jaar van de PABO (Windesheim), dat betekent 

afstuderen! Naast studeren, houd ik van 

fotograferen, mooie plaatjes deel ik op social

media. Een leuk uitstapje of gewoon lekker op pad 

met de hond zijn ook dingen die ik regelmatig doe. 

Afgelopen schooljaar was ik al te vinden op de 

Parkschool. Ik heb namelijk een heel jaar stage 

gelopen in groep 5. Het tweede halfjaar daarvan 

was zelfs vrijwillig, op dat moment volgde ik ook 

de minor ‘toegepaste psychologie’. Dat geeft al 

aan hoe erg ik het naar mijn zin heb op de 

Parkschool. 

Dit jaar doe ik mijn afstudeerstage (LIO) in groep 

6. Het eerste halfjaar ben ik er iedere maandag en 

dinsdag en in het tweede halfjaar komt de 

woensdag daar ook bij. Ik heb er ontzettend veel 

zin in en ik kijk er naar uit om er samen met 

meester Richard een leuk en leerzaam jaar van te 

maken!



WATERFEEST KLEUTERS
Afgelopen maandag begon het schooljaar gelijk met tropische 

temperaturen. Daarom besloten we het jaar in groep 1-2 goed te 

beginnen met een waterfeest. Woensdag mochten alle kleuters 

in zwemkleding naar school komen en hebben we heerlijk met 

water gespeeld. Ook de juffen en meester moesten er aan 

geloven en konden niet zonder nat te worden het plein 

oversteken. De kinderen én de leerkrachten hebben genoten! 

Een goede start van het schooljaar. 

HERDENKING 15 AUGUSTUS
Op 15 augustus heeft in Park Eekhout, bij het Indië en Nieuw-

Guinea-monument de herdenking plaatsgevonden. 

Op die dag wordt de bevrijding van Nederlands Indië gevierd 

en worden de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog 

herdacht. Laura, Rozemarijn en Joshua waren vanuit groep 7 

aanwezig. Laura en Rozemarijn hebben geholpen met het 

aangeven van de kransen. Ook hebben zij een mooi 

bloemstuk neergelegd namens de leerlingen van de 

Parkschool. 



TAFELTENNISTOERNOOI
Ook aankomend schooljaar zijn weer de schoolsporttoernooien.

De eerste die er aan komt is het schoolsporttoernooi tafeltennis.

Dit toernooi is voor de groepen 4/5/6. En wordt gehouden op 

woensdag 16 oktober 2019.

Wilt uw zoon/dochter zich hiervoor opgeven dan kan dat door 

een mail te sturen naar j.huisman@sportservicezwolle.nl

Op naar een sportief jaar waarbij een ieder in beweging mag en 

kan komen.

Met sportieve groet,

Jason Huisman

Coördinator en Buurtsportcoach Zwolle centrum

Coördinator regiobinding 

mailto:j.huisman@sportservicezwolle.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

