
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Fijn om veel mooie reacties te horen over de omgekeerde 

oudergesprekken samen met de leerlingen. De opening 

van de Kinderboekenweek was een groot succes en nu 

op naar de boekenmarkt van aankomende woensdag. 

Hopelijk wordt het mooi weer. Daarna is het alweer 

herfstvakantie.

Veel leesplezier

Namens het team,

Martin Sangers

11 oktober 2019



17 OKTOBER 2019

JAARLIJKSE FIETSVERLICHTINGSCONTROLE

18 OKTOBER 2019

KLASSENSHOW GROEP 1/2C

21 OKTOBER T/M 25 OKTOBER 2019

HERFSTVAKANTIE

28 OKTOBER T/M 22 NOVEMBER 2019

SCHOOLBREED THEMA ‘GROTE MEESTERS EN 

UITVINDERS’

In elke groep zal een kunstenaar centraal staan. We zullen 

meegenomen worden in hun kunst. Maar ook zelf als 

kunstenaars te werk gaan. In de bovenbouw zal ook 'De beste 

uitvinding van de Parkschool' ontdekt gaan worden. 

Woensdag 20 november zal er met de hele school een afsluiting 

zijn van het project, ouders zijn welkom. Een uitnodiging 

ontvangt u nog.

8 NOVEMBER 2019

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN

Groep 1/2a: Fedde Bosch

Groep 1/2b: Sepp Huizenga

Groep 1/2c: Alina Borger

Groep 1/2d: Jochem Hogenelst

Groep 4: Savya Aryaname

Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de 

Parkschool!



NIEUWS

VAN HET TEAM

LANDELIJKE ONDERWIJSSTAKING 

6 NOVEMBER
Op woensdag 6 november a.s. wordt in de Tweede Kamer de 

begroting van het ministerie van onderwijs, cultuur en 

wetenschap (OCW) besproken. Dat is voor een aantal 

onderwijsbonden, waaronder de Aob, CNV Onderwijs en de AVS, 

aanleiding om op die dag een landelijke onderwijsstaking uit te 

roepen. Dit, in de verwachting, dat de regering niet tegemoet zal 

komen aan de roep van een deel van de oppositie in de Kamer 

en van de bonden om structureel meer geld beschikbaar te 

stellen voor o.a. salarissen in het onderwijs. De PO-Raad en de 

VO-raad hebben aangegeven begrip te hebben voor de 

voorgenomen acties. 

Het college van bestuur van OOZ steunt de eventuele staking.

Op de Parkschool zijn de teamleden nu voor zichzelf aan het 

kijken of zij deel willen nemen aan de staking. Eind volgende 

week zullen we een beslissing nemen of de school wel of niet zal 

sluiten deze dag. We zullen u dit via de mail laten weten.

ZANDBAK
Deze week is de zandbak onderhanden genomen. De ondervloer 

van de zandbak bestond uit stoeptegels. Het opgraven van deze 

tegels was de laatste tijd een nieuwe uitdaging voor de kinderen. 

Om dit te voorkomen zijn de tegels vervangen door grotere en 

zwaardere exemplaren. Daarnaast is de zandbak weer voorzien 

van nieuw zand.



SCHOOLPLEIN EN JANTJE BETON
Eind vorig schooljaar zijn we met een aantal ouders en 

leerkrachten bij elkaar gaan zitten om te zorgen dat er een 

Groener schoolplein gaat komen. Ondertussen hebben we van 

alle ideeën en wensen een prachtig plan laten maken, waardoor 

we een mooi groener, veilig en spannend schoolplein gaan 

krijgen. Hier kun je lekker rennen, maar ook fijn kletsen, met zand 

en water experimenteren, klimmen in bomen, hutten bouwen etc. 

Maar waarom nou een groener schoolplein, er staan toch al 

bomen en je kan er toch al lekker rennen en voetballen en 

klimmen?

Op een groen schoolplein maken kinderen minder ruzie, er wordt 

meer bewogen, wordt veel meer met elkaar gespeeld en het helpt 

ook om tussen de lessen en na school meer tot rust te komen. 

Het bevordert het leren en de creativiteit van kinderen en vergeet 

niet wat je allemaal kan leren van een groen schoolplein: je ziet 

hoe mooi de seizoenen in elkaar overlopen, hoe water stroomt, 

hoe je planten verzorgt en misschien komen er zelfs wel dieren 

wonen op je plein. Een klein stukje ‘natuur’ midden in de stad, 

speciaal ingericht voor kinderen, dat is wat we willen maken.

De hovenier is al langs geweest en we zijn druk bezig met 

subsidies aanvragen om dit allemaal mogelijk te maken. 

We weten inmiddels dat de Jantje Beton loterij van afgelopen 

schooljaar het prachtige bedrag van € 2.731,50 heeft opgeleverd 

voor ons schoolplein. Een mooie bijdrage waarvoor we alle 

kinderen willen bedanken voor hun inzet. 

De komende tijd zullen we ook nog een aantal dingen gaan 

organiseren om geld in te zamelen, want zo’n mooie plek is niet 

goedkoop. Hou de nieuwsbrief dus goed in de gaten! 

Mocht je willen bijdragen aan dit mooie plan, aarzel dan niet en 

neem contact met ons op. Misschien ben je heel handig en kun je 

helpen met het realiseren, kun je (jouw bedrijf of iemand uit je 

netwerk) materiaal leveren, of je hebt een briljant fondsenwerfidee, 

kun je als de beste subsidies aanvragen, we horen het graag! 

Ideeën kun je aanleveren via a.schreurs@ooz.nl of loop even bij 

ons langs. 

De schoolpleinwerkgroep bestaat momenteel uit Machteld (moeder 

Brand), Ingeborg (moeder Lars), Ayten (moeder Yade), Kirsha
(moeder Roseline en Louise), juf Marit en juf Annelies.

mailto:a.schreurs@ooz.nl


TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
Begin vorig schooljaar, nieuwe ouders later, heeft u allemaal een 

formulier ingevuld met daarop uw toestemming m.b.t. de 

publicatie van beeld- en filmmateriaal. Wij hebben deze gegevens 

overgezet naar Parnassys en houden rekening met uw 

toestemming. Wij willen u via dit infobulletin erop attenderen dat u 

deze toestemming altijd kunt aanpassen en/of intrekken. 

Mocht u een formulier willen ontvangen om opnieuw in te vullen of 

heeft u dit nog niet ingevuld en ingeleverd, dan kunt u een mailtje 

sturen naar Ilse Schollaardt van de administratie: 

i.schollaardt@ooz.nl

JUF DIEUWKE ONDERWIJSTOPTALENT 
De OnderwijsTopTalent Prijs is gewonnen door juf Dieuwke door de 

hoge kwaliteit van haar afstudeerproject! 

Dit heeft zij vorig schooljaar gedaan toen ze

haar LIO-stage deed op de Parkschool in 

groep 6. Ze is uitgeroepen tot meest talent-

volle jonge leraar van 2019 in de categorie 

basisonderwijs. Wat zijn we als school enorm 

trots op haar!

Dieuwke heeft onderzocht hoe pabostudenten

worden voorbereid op het samenwerken met 

ouders op school en waar zij op dit gebied 

behoefte aan hebben. De omgang met ouders

is een van de belangrijkste onderdelen van 

goed onderwijs. Het onderzoek van Dieuwke 

resulteert in concrete adviezen om pabo-

studenten beter voor te bereiden op de 

samenwerking met ouders en dit onderwerp te

integreren in het curriculum van de pabo. 

De jury van OnderwijsTopTalent prijst haar zeer gedegen aanpak: 

‘Haar suggesties voor aanpassing van het pabocurriculum zijn 

helder en bruikbaar. Ze heeft een heldere verbinding gevonden 

tussen theorie en praktijk en daarmee een onderwerp als ‘ouders 

op school’ opnieuw op de kaart gezet.’
https://www.destentor.nl/zwolle/dieuwke-verkerk-uit-zwolle-uitgeroepen-tot-meest-
getalenteerde-pabo-student-van-2019-mijn-onderwerp-wordt-serieus-
genomen~af65e5a6/

AFWEZIGHEID JUF DOROTHY

Juf Dorothy is geopereerd aan haar ogen. Ze zal zeker de 

komende 4 weken niet op school zijn om de kinderen extra hulp te 

bieden. We hebben voor een aantal dagen vervanging geregeld. 

Daarnaast zal de extra hulp zoveel mogelijk worden opgevangen 

in de klas. De extra hulp van juf Dorien gaat wel gewoon door. 

https://www.destentor.nl/zwolle/dieuwke-verkerk-uit-zwolle-uitgeroepen-tot-meest-getalenteerde-pabo-student-van-2019-mijn-onderwerp-wordt-serieus-genomen~af65e5a6/


GROEPEN 1/2
THEMA VERVOER 1/2B

In de groepen 1/2 wordt deze periode over het thema vervoer 

gewerkt. Zo wordt er veel gepraat over vervoersmiddelen en 

over verkeersregels. Ook worden er nieuwe vervoersmiddelen 

ontdekt in boeken; de hovercraft, de ijsbreker en een 

stuntvliegtuig. Een uitstapje kon natuurlijk niet ontbreken. En op 

dinsdag 24 september zijn we met de klas naar het station 

Zwolle gelopen. Onderweg hebben we de verkeersborden 

bekeken en de vele vervoersmiddelen die we tegen kwamen. 

We hebben een kijkje genomen op het perron en zijn 

doorgelopen naar de spoorbrug. Vanaf daar konden we de 

treinen, het spoor, de perrons en nog veel meer bekijken. 

We hebben fanatiek gezwaaid naar de treinen en er werd zelfs 

een keer terug gezwaaid door de machinist. 

OPENING KINDERBOEKENWEEK 2019

HET THEMA “OP REIS”
Aan het begin van de week liepen er al leerkrachten rond met een 

rolkoffertje. En…..gaven hints of hadden iets aan deze koffer 

hangen wat specifiek paste bij het boek dat meester of juf had 

uitgekozen voor de groep.

Het podium was woensdag omgetoverd tot een jungle, het 

tropische regenwurmenwoud. In dit woud konden de kinderen 

hele bijzondere vlinders zien, ze leken namelijk wel op de kaft, de 

kaft van een boek. En als “echte” wereldreizigers gingen juf 

Sandra, meester Dennis en juf Mirjam op avontuur. Natuurlijk wél 

met de goede kleding aan. En dankzij het vlindernet en ons 

heldhaftige optreden konden al deze vlinders gevangen én 

gedetermineerd worden....

De hints waren ZO duidelijk geweest dat elke groep feilloos kon 

aangeven in welke koffer ze dachten het boek te zullen vinden!



Voor de opening van de Kinderboekenweek zijn we in de hal 

geweest met de groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8. Hier is ook 

verteld dat de Kinderboekenweek altijd aan het begin van de 

maand oktober is. Dat er weer mooie nieuwe boeken uitkomen en 

sommige hiervan krijgen een prijs voor het mooiste verhaal ( de 

gouden griffel) of juist voor de mooiste prenten, illustraties (het 

gouden penseel). Iedere groep heeft ook weer een nieuw boek in 

ontvangst mogen nemen!

GROEP 6
De afgelopen weken hebben we in de middenbouw gewerkt aan 

het thema “in de lucht”. Hiervoor kwam de moeder van Bobbi in 

groep 6 iets vertellen over haar werk. We moesten ons 

verzamelen bij gate C06 en kregen een boarding pass in de rij. 

Op de boardingpass stond een stoelnummer zodat we plaats 

konden nemen in de klas. Hier kregen we veiligheidsinstructies 

en vertelde Bobbi en haar moeder over het werk bij KLM, de 

geschiedenis en allerlei weetjes over een vliegtuig. De tijd vloog 

voorbij!

GROEP 6, 7 EN 8

THEMA ‘GROTE MEESTERS EN UITVINDERS’
Na de herfstvakantie starten wij met het thema “Grote Meesters 

en uitvinders.” In groep 6, 7 en 8 gaan we zelf aan de slag om 

een uitvinding te maken. Hierbij doen alle kinderen mee aan een 

wedstrijd om het beste idee te verzinnen. 

Elke klas kiest 2 winnaars die vervolgens gaan strijden in de 

grote finale op 22 november van “Het beste idee van de 

Parkschool!.” 

Welke ouder wil zijn/haar technisch inzicht laten spreken door in 

de jury plaats te nemen? De finale vindt plaats op donderdag 

22 november in de middag (definitieve tijd volgt). U kunt zich 

opgeven bij de leerkracht van uw kind. 

Wij zullen bij de start van het project doorgeven welke ouders in 

de jury plaatsnemen.



BERICHT VAN DE OUDERRAAD

NIEUWE PENNINGMEESTER 
Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is Arjen de Wilde en 

ik ben getrouwd met Angelique en vader van Bobbie die in 

groep 3A zit. Wij wonen sinds 2012 in de Walstraat in Zwolle. 

Ik ben Manager Bedrijfsbureau bij de HR Groep in Hattem, een 

fabrikant van verkeerstechniek en bewegwijzering. 

Hardlopen en wielrennen doe ik graag in mijn vrije tijd, 't liefst 

niet al te lang maar wel een beetje snel. 

Daarnaast heb ik ook een aantal bijenvolkjes in park Het 

Eekhout. Ik vind het leuk als penningmeester van de ouderraad 

betrokken te zijn bij de Parkschool en zo een bijdrage te 

kunnen leveren.

Met vriendelijke groet, Arjen

VACATURE OR LID VOOR GROEP 1 
Voor het nieuwe schooljaar zijn we nog op zoek naar een 

ouder die graag betrokken wil zijn bij de school, die een 

zoon/dochter in groep 1/2b, 1/2c of 1/2d heeft en zin heeft om 

de OR te komen versterken. 

Dus heb je interesse, laat het ons weten! Dat kan via: 

ouderraad@parkschoolzwolle.nl

Meer informatie over de taken en samenstelling OR is ook te 

vinden op de website van de Parkschool.

mailto:ouderraad@parkschoolzwolle.nl


BERICHT VAN DE VERKEERSOUDER

JAARLIJKSE FIETSVERLICHTINGSCONTROLE
Op donderdag 17 oktober a.s. gaan wij op de Parkschool weer 

de fietsverlichting controleren. Omdat in de herfstvakantie de 

wintertijd ingaat, is het belangrijk dat alle kinderen op school 

beschikken over een fiets met werkende verlichting zodat ze te 

allen tijde goed zichtbaar zijn. Misschien fietsen de kinderen niet 

in het donker naar school, ze zullen vast wel eens naar 

muziekles of sport gaan. Voor de duidelijkheid hieronder wat 

volgens de ANWB is voorgeschreven:

VERLICHTING
• Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht 

aan de achterkant.

• De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen 

alleen op het bovenlichaam aan kleding of een tas 

vastzitten. Dus niet op het hoofd, armen of benen.

• Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor 

je op de grond.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,-

REFLECTOREN
• Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of 

aan het spatbord.

• De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele 

reflectoren.

• De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende 

band.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 35,-

Het is aan de ouders/verzorgers om te zorgen dat alles werkt; 

omdat we alle fietsen willen controleren, kunnen we geen 

fietsenmaker gaan spelen. Graag de kinderen op die donderdag 

naar school laten fietsen: als ze goed zichtbaar zijn, krijgen ze 

een sticker!

Mochten er nog ouders zijn die het leuk vinden om die dag van 

8.30 uur tot ongeveer 12.00 uur mee te helpen, dan graag een 

berichtje aan mij.

Din Rijniers, verkeersouder Parkschool

email: verkeersouder-parkschool@ooz.nl

mailto:verkeersouder-parkschool@ooz.nl


SCHOOLHANDBALTOERNOOI

Bij deze nodigen Travelbags HV Zwolle en SportService Zwolle 

de kinderen van de Parkschool uit deel te nemen aan het 

schoolhandbaltoernooi 2019 voor de leerlingen uit groep 5/6 van 
de Zwolse basisscholen. 

Het event wordt georganiseerd op woensdag 6 november 2019
en vindt plaats van ± 13.15 uur tot ± 18.00 uur in het Landstede 

Sportcentrum, Hogeland 10 in Zwolle.

Deelname

• Tot en met vrijdag 18 oktober a.s. is het mogelijk uw 

zoon/dochter op te geven voor dit evenement. Dit kan door 
een mail te sturen naar j.huisman@sportservicezwolle.nl

Op naar een sportief evenement!

Met sportieve groet, 

Jason Huisman

Coördinator & Buurtsportcoach Stadsdeel 

Centrum

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

