29 november 2019

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het thema Grote Meesters en uitvindingen, met prachtige
resultaten, is afgerond. Het was een leuk en leerzaam
project waarin de kinderen erg betrokken waren.
Aanstaande donderdag ontvangen we Sinterklaas op
school met de pieten. Vandaag hebben de kinderen al
een voorproefje gehad met de pietenochtend. Een erg
gezellige en geslaagde ochtend vol pret.
En daarna gaan we ons opmaken voor de Kerst en het
jaar 2020.
In het nieuwe jaar zullen er een aantal aanpassingen aan
ons schoolgebouw plaatsvinden.

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers
Anette Gerrits

5 DECEMBER 2019
SINTERKLAAS
13 DECEMBER 2019
KLASSENSHOW 6/7
18 DECEMBER 2019
KERST-INN
19 DECEMBER 2019
KERSTDINER
20 DECEMBER 2019
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
20 DECEMBER 2019
12.00 UUR START KERSTVAKANTIE (T/M 5 JANUARI)
6 JANUARI 2020
WEER NAAR SCHOOL

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Mare van Werkum en Lars Hoek
Groep 1/2c: Leah en Ruben Lennips
Groep 1/2d: Otis Ennema
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

KERST 2019
Voor verschillende activiteiten rondom de kerst zijn wij op zoek
naar hulpouders:
•
9 december: om 08.30 uur helpen bij het versieren van de
school in kerstsferen. We verzamelen in de hal.
•
18 december: de hele ochtend helpen bij activiteiten van de
kerst-inn.
•
19 december: de hele ochtend helpen bij het maken van
kerststukjes (dit kan alleen doorgaan
bij voldoende hulpouders)
•
20 december: om 08.30 uur helpen bij het opruimen van de
kerstversiering.
Wilt u helpen, stuur dan een mail met uw naam en de naam van
uw kind en het moment waarop u kunt helpen naar:
ouderraad@parkschoolzwolle.nl

OPROEP OUDE VERSIERING
Heeft u thuis nog oude versiering liggen waar u niets meer mee
doet? Wij kunnen nog extra versiering gebruiken om de school
leuk aan te kleden. Dus mocht u uw oude versiering een
tweede kans willen geven, breng het dan naar school. Ook zijn
we nog op zoek naar 2 kunstbomen (normale grote), dus mocht
u deze nog hebben, u maakt ons er heel erg blij mee!

KERSTDINER
Op donderdag 19 december zal het kerstdiner plaatsvinden.
Tijdens het kerstdiner van de kinderen zal er voor de ouders
ook wat te eten en drinken zijn net als vorig jaar.
Vanaf maandag 9 december zal er bij elke deur een inschrijflijst
hangen voor de gerechten voor het kerstdiner. Let er bij het
maken van de hapjes op dat u voor ongeveer 10 kinderen eten
maakt. Dit om een overschot te voorkomen.
De kinderen kunnen vanaf 17 december hun bord, beker en
bestek meenemen naar school. Graag voorzien van naam.

OLIEBOLLENACTIE
Op de laatste dag voor de kerstvakantie (20 december) sluiten
we vaak af met een heerlijke oliebol voor alle kinderen. Het zou
mooi zijn als we deze namens enkele sponsoren mogen
aanbieden. Heeft u interesse en mogelijkheden om hieraan bij
te dragen of wilt u meer informatie, dan kunt u een mail sturen
naar de ouderraad: ouderraad@parkschoolzwolle.nl

HUISVESTING
In het eerste halfjaar van 2020 zal een gedeelte van ons
schoolgebouw aangepast worden. Hiervoor is een plan
ingediend bij het bestuur van OOZ die goedgekeurd is. Het
volgende zal worden aangepast:
- De entree van het (hoofd)gebouw wordt aangepast.
- Er worden werkplekken gecreëerd; er is behoefte aan extra
werkruimte voor personeel en leerlingen.
- De personeelskamer wordt gemoderniseerd en krijgt een
andere indeling.
- De directiekamer, kamer intern begeleider(s) en toilet
personeel worden gemoderniseerd.
Wij proberen de verbouwing(en) zo te plannen dat iedereen er
zo min mogelijk last van zal ondervinden. Uiteraard wordt u op
de hoogte gehouden van de werkzaamheden.

WEGTRANSPORTEN BOSKALIS
Van donderdag 5 t/m 21 december 2019 zullen er weer
wegtransporten op de Westerlaan plaatsvinden. Zowel op de
Westerlaan als bij school zullen er verkeersregelaars worden
ingezet door Boskalis. Zie voor verdere informatie de bijlage bij
deze nieuwsbrief.

PIETENOCHTEND
Vanochtend hebben we weer een hele gezellige pietenochtend
beleefd.
De groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 6 werden door de school
begeleid door de kinderen van groep 7. In iedere groep was er
een leuke activiteit te doen. Er werd geknutseld, gedanst,
speculaas versierd, film gekeken en er werden spelletjes gedaan.
Iedereen had de grootste lol. Het was heel fijn dat er zoveel
ouders kwamen helpen bij de diverse activiteiten.
Dank jullie wel daarvoor!

KLASSENSHOW GROEP 1-2d
Na drie weken repeteren was het
dan eindelijk zover, de kinderen van
groep 1/2d mochten op vrijdag
15 november de klassenshow
uitvoeren. De show ging over Fuifje,
het feestbeest. Fuifje had zin om
een feestje te vieren met haar beste
vrienden, deze waren echter nergens te vinden. Enigszins
teleurgesteld ging Fuifje richting huis. Eenmaal thuisgekomen
wachtte Fuifje een grote verrassing.
Alle vrienden van Fuifje waren daar om nu eens voor haar een
feest te organiseren. De kinderen hebben er een fantastische
show van gemaakt.

AFSLUITING PROJECT GROTE MEESTERS EN
UITVINDERS
GROEP 1/2D
Op woensdag 20 november vond de afsluiting plaats van het
thema “Grote meesters”. Deze afsluiting vond plaats aan de
hand van een tentoonstelling in de verschillende lokalen van de
Parkschool. In groep 1/2D was een museum ingericht, waar
naast het bekijken van de verschillend gemaakte kunstwerken,
ouders zelf ook actief aan het werk konden. Zo was er de
mogelijkheid om te verven, te kleien, het maken van een eigen
Piet Mondriaan schilderij of het afmaken van een tekening
(zogenaamde droodles). De opkomst was hoog, en ouders
gingen enthousiast aan het werk met de kinderen. Wat een
mooie ervaring was dit. Het was genieten geblazen voor jong en
oud

GROEP 6 T/M 8
Op vrijdag 22 november hebben de groep 6, 6/7, 7 en 8
gezamenlijk het project ‘Grote meesters en uitvinders’ afgesloten
met de presentatie van ‘’Het beste idee van De Parkschool.’’
Bij het onderdeel over de uitvinders zijn wij bezig geweest met
de opdracht over het bedenken van een nieuwe uitvinding. Er is
al veel uitgevonden, maar welke uitvinding missen we nu nog?
Wat moet er echt nog uitgevonden worden? Een probleem
waarvoor nog geen oplossing bestaat of iets ingewikkelds dat
ook handiger moet kunnen?

Er zijn heel wat verschillende uitvindingen gemaakt in de
klassen. Wij hebben met elkaar gestreden voor ‘Het beste idee
van de Parkschool’! In elke klas waren er twee klassenwinnaars.
Zij hebben afgelopen vrijdag meegedaan aan de finale tussen
groep 6, 6/7, 7 en 8.

Tijdens de finale was er een vakkundige jury die voor de
moeilijke taak kwam te staan om te kiezen uit alle uitvindingen.
Uiteindelijk is de uitvinding van Daan en Matthijs uit groep 6/7
verkozen tot ‘’Het beste idee van De Parkschool!’’ Zij hadden een
uitvinding waarmee de opgevangen gassen van koeien de grond
in gebracht konden worden om zo het
grondverzakkingsprobleem in Groningen tegen te gaan. ‘’Een
oplossing voor een groot maatschappelijk probleem in
Nederland’’ aldus de jury.

BEWEGINGSONDERWIJS
NIEUW MATERIAAL
De trampoline is gemaakt.
Er is een nieuwe dikke mat en de ringstellen zijn vervangen.

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
Om te kunnen deelnemen aan de schoolzwemkampioenschappen hebben wij nog twee leerlingen nodig:
één leerling uit groep 5 of 6 en één leerling uit groep 7 of 8.
Je kan je nog opgegeven tot uiterlijk dinsdag 3 december a.s. om
17.00
uur.groet,
Met
sportieve

Met sportieve groet,
Jason Huisman
Coordinator & buurtsportcoach Stadsdeel Centrum

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

