
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Voorjaarsvakantie! Dit nadat we alleen een paar natte 

sneeuwvlokken hebben gezien, maar verder weinig 

tekenen van de winter. Op dan maar naar een mooi 

voorjaar. De afgelopen periode was intensief met het 

thema gezondheid en bewegen, de toetsen, rapporten, 

de studiedagen en de staking. 

Het nieuwe schoolbrede thema ‘Afrika’ staat vanaf 

2 maart op het programma. 

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Veel leesplezier

Namens het team,

Martin Sangers

Anette Gerrits

14 februari 2020



17 T/M 21 FEBRUARI 2020

VOORJAARSVAKANTIE

28 FEBRUARI 2020

KLASSENSHOW GROEP 3B

2 T/M 27 MAART 2020

SCHOOLBREED THEMA ’AFRIKA’

13 MAART 2020

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

20 MAART 2020

KLASSENSHOW GROEP 4

25 MAART 2020

SPONSORLOOP

26 MAART 2020

OUDERAVOND OVER DE ZORG

27 MAART 2020

KLASSENSHOW GROEP 4/5

VERTROKKEN LEERLINGEN

Vandaag hebben we afscheid genomen Rolano Schäfer (groep 

1/2c). Hij gaat na de voorjaarsvakantie starten op SBO Het 

Facet. Ook Lauren (groep 4/5) en Tycho (5) de Mol waren 

vandaag voor het laatst op de Parkschool. Zij gaan na de 

voorjaarsvakantie starten op obs de Werkschuit.

Wij wensen Rolano, Lauren en Tycho veel plezier op hun 

nieuwe school!

NIEUWE LEERLINGEN

Groep 1/2a: Mughtaar Wolters 

Groep 1/2b: Yamiella Wolters

Groep 1/2c: Mynthe de Vrij

Groep 1/2d: Norah Rose Matuankotta

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

Parkschool!



NIEUWS

VAN HET TEAM

STAKINGSDAGEN 30 EN 31 JANUARI
Op 30 en 31 januari heeft een groot deel van het team deel-

genomen aan de acties. Het team vindt het vervelend dat hierdoor 

de kinderen geen onderwijs krijgen en ouders extra worden 

belast. We hopen echt dat de acties voor nu en de toekomst hun 

effect zullen hebben. Hieronder een impressie van de acties. 

30 JANUARI STAKINGSMARS EN MANIFEST IN 

ZUTPHEN
In Zutphen was een stakingsmars georganiseerd vanaf het station 

naar de Hanzehal. In de mars liepen zo’n vijfduizend leerkrachten 

(van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 

onderwijs), directeuren en onderwijs ondersteunend personeel 

mee. Aan het eind van de mars was er een manifestatie 

georganiseerd in de Hanzehal. Daar waren meerdere 

sprekers (onder andere van de vakbon-

den) om het manifest af te sluiten. Het 

was een goede dag, met veel mensen 

met een hart voor het onderwijs en een 

duidelijke boodschap. 

31 JANUARI GESPREK MET PAUL VAN MEENEN OP 

BASISSCHOOL DE SCHATKAMER
Op vrijdag zijn er meerdere leerkrachten van verschillende OOZ 

scholen bij elkaar gekomen om het gesprek aan te gaan met 

Paul van Meenen van de landelijke D66. Hij zet zich binnen de 

landelijke politiek in voor onder andere het onderwijs.  

Het was een mooi gesprek dat we met elkaar zijn aangegaan, 
met hopelijk ook een mooi vervolg.



OOZ STUDIEDAG TEAMUP
De bijeenkomst van de studiedag op 6 februari stond in het 

teken van verbinden. In totaal waren er ruim 1200 

medewerkers van Openbaar Onderwijs Zwolle en de Ambelt. 

De dagpresentatoren waren Joep van Deudekom en Rob 

Urgert - beide bekend van diverse tv programma’s. Zij lieten  

op een creatieve manier de ruim 1200 aanwezigen met elkaar 

verbinden. Daarnaast kon iedereen twee 

workshops volgen. Voor het team staken 

er twee workshops boven uit:

- De psychologie van relaties door 

Steven Pont.

- Ik kies voor mijn talent door Luk Dewulf

Luk Dewulf is ook de initiator van het project 

‘Kindertalentenfluisteraar’ in Zwolle. 

Hij doet dit in samenwerking met de 

Stadkamer. Enkele leerkrachten zullen in 

de periode april-mei een driedaagse cursus 

hierover gaan volgen. Meer informatie is te vinden op: 

https://stadkamer.nl/zoeken?q=kindertalentenfluisteraar

AFSCHEID JOYCE VAN DAM
Vanaf september 2019 mocht ik vier dagen in de 

week meelopen met Martin om zo in de praktijk te 

ervaren wat schoolleider zijn inhoud. 

Ik ben op de Parkschool met open armen 

ontvangen door het team. De periode dat ik hier 

werkzaam ben geweest, heb ik als zeer leerzaam 

ervaren. Ik heb het altijd naar mijn zin gehad en 

veel leuke mensen leren kennen. 

Echter wist ik ook dat dit een tijdelijke functie zou zijn en heb ik 

altijd verder gekeken naar andere functies binnen OOZ. 

Eind december heb ik op de functie ‘teamleider’ op De Twijn 

gesolliciteerd. Zij hebben mij, na een aantal gesprekken gevoerd 

te hebben, aangenomen en ik zal daar na de voorjaarsvakantie al 

gaan starten. Ik heb erg veel zin om deze nieuwe uitdaging aan te 

gaan, maar ik zal de Parkschool ook zeker gaan missen.

Joyce van Dam

VOORSTELLEN CONCÏERGE

De meeste van jullie zullen mij al wel hebben zien rondlopen, maar 

ik zal mij hier even officieel voorstellen. Mijn naam is Daniel 

Schuuring, 35 jaar en kom uit Ommen. 

Ik kom tijdelijk Jos vervangen als conciërge op de Parkschool in 

Zwolle en op de Tweemaster in Nieuwleusen. In Zwolle ben ik er op 

maandag en donderdag en in Nieuwleusen op dinsdag woensdag 

en vrijdag. Het is voor mij helemaal nieuw om werkzaam te zijn als 

conciërge aangezien ik de afgelopen 10 jaar heb gewerkt als 

dierverzorger/trainer in het Dolfinarium. Dus het zal in het begin 

nog even wennen zijn maar heb er vertrouwen in dat dat wel goed 

gaat komen!



LODEN WATERLEIDINGEN ONDERZOEK
De afgelopen dagen waren de loden waterleidingen in het nieuws. 

Tot 1960 zijn waterleidingen van dit type aangelegd. 

De Parkschool is ook voor 1960 gebouwd en dus bestaat er een 

mogelijkheid dat er loden waterleidingen liggen. 

Vandaag komt een bedrijf dit op de Parkschool onderzoeken. 

Binnenkort krijgen we de uitslag. Wij wachten de uitslag af, omdat 

er een kans is dat er geen loden waterleidingen aanwezig zijn. 

Mocht dit wel zo zijn dan volgen er maatregelen

BEWEGEND LEREN
9 januari zijn een tweetal leerkrachten naar een workshop van 

Doe Vrijdag - Bewegend Leren geweest. We hebben hierover 

informatie en lesideeën gekregen. Zo ging het onder andere over 

de theoretische onderbouwing van bewegend leren. Met andere 

woorden: ‘Waarom is het zo goed om beweging te combineren met 

je lesdoelen?’. 

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat je beter leert wanneer je 

beweegt. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen 

waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Bewegend leren 

geeft daarnaast meer ruimte voor sociale interactie, vrij spel en 

ontdekken. Zeker voor jonge kinderen is dit fijn aangezien zij veel 

behoefte hebben aan spelen en bewegen, maar ook zeker voor 

midden- en bovenbouw.

Volgens neuropsycholoog Erik Scherder bouw je een cognitieve 

reserve op (wordt belangrijk bij ouderdom) wanneer je in je leven 

uitdagingen aangaat en de weg kiest met de meeste weerstand. 

Je snapt natuurlijk wanneer je bewegingen moet doen bij een 

opdracht je hier veel meer gebieden aanspreekt in je hersenen. Je 

zult dus meer moeite moeten doen voor het oplossen van 

opdrachten. In je hersenen vormen zich hierdoor ook weer meer 

verbindingen, waardoor lesstof beter beklijft.

Aan de hand van de workshop is er een samenvatting gegeven 

tijdens de studiemiddag op 15 januari. Ons team is zo enthousiast 

geworden dat sommige collega’s gelijk ermee aan de slag zijn 

gegaan! Hieronder een sfeerimpressie

TUTORPROJECT
Na de voorjaarsvakantie start Jacomijn van der Maten, leerling 

van het Celeanum. Zij zal net als Erin leerlingen met 

ontwikkelingsvoorsprong begeleiden. In het Aob blad staat een 

interview met Erin over het tutorschap op de Parkschool. Dit 

artikel is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd.



BEZOEK SASSENPOORT
In het kader van cultureel erfgoed hebben de groepen 1 t/m 3 de 

afgelopen woensdagen een bezoek gebracht aan de 

Sassenpoort. Ze werden daar opgewacht door een poortwachter, 

meneer Stan, die hen meerdere verhalen ging vertellen over de 

Sassenpoort. Eerst liepen ze door de smalle trap naar de eerste 

verdieping waar de grote plattegrond van Zwolle te zien was. Ze 

konden al veel plekken herkennen, zoals de Peperbus, maar 

helaas was de Parkschool nét niet te zien. Op de tweede 

verdieping mochten ze een kijkje nemen in de gevangenis. Dit 

was best een beetje spannend. Hier vertelde meneer Stan een 

verhaal over Wolfgang van Ittersum en zijn familie. 

Voorafgaand aan het bezoek aan de Sassenpoort zijn Jan en Ine 

met een maquette van de Sassenpoort bij ons op school geweest. 

Zo konden we ons al voorbereiden op het échte bezoek. Het 

waren leerzame en interessante dagen. 

GASTLESSEN THEMA GEZOND EN BEWEGEN

GROEP 1/2B
In het kader van het thema ‘Gezondheid en bewegen’ zijn er in 

onze klas twee gastlessen geweest. Alieke (moeder van Roos 

Melenhorst) heeft verteld over masseren in combinatie met 

aromatherapie. Naast je lichamelijk gezond voelen is het ook 

belangrijk om je mentaal gezond te voelen. Sommige kinderen 

ervaren veel drukte of boosheid en masseren kan daarbij helpen. 

We mochten ruiken aan de verschillende massage oliën en 

hebben elkaar gemasseerd. Ook is Jeroen (vader van Stijn 

Veldhuis) in onze klas geweest om te vertellen over de spoed 

eisende hulp. We hebben geleerd wat een dokter en een 

verpleegkundige doen, hebben foto’s gezien van een kamer in het 

ziekenhuis speciaal voor kinderen en hebben gips gezien en 

gevoeld. Ook komt Tonke (moeder van Anne Heeger) nog 

vertellen waarom sporten zo leuk is en dat het leuk is om dit met 

elkaar te doen. Ook gaan we samen met haar sporten op het 

schoolplein. Alle ouders bedankt voor de leerzame en leuke 

lessen! 



GROEP 1/2C EN 4/5
Gisteren kwam de vader van Rijk (1/2c) en Crijn (4/5) 

Brummelhuis in de klassen vertellen over zijn werk bij de 

apotheek. Het was ontzettend leuk en leerzaam. De kinderen 

mochten van alles voelen, proeven en bekijken. Capsules, 

neutrale zalf en neutraal poeder en verpakkingsmateriaal.

GROEP 1/2A
Bij het thema gezondheid kregen we een huisarts in de groep 

mét een grote tas…..

Daar zaten allerlei boeiende instrumenten in die we natuurlijk 

mochten zien en waar mogelijk gebruiken. Deze huisarts had een 

fantastische assistente….zijn dochter Mare ! Ook kreeg groep 

1/2A een kinderfysiotherapeute op bezoek, die heeft ons van 

alles verteld over gezond bewegen, eten en leven. En met ons 

een heuse fit test gedaan! Push ups, planken, staan als een 

flamingo op 1 been, conditie…..



GROEP 6
Bij dit project kwam de moeder van Ella in groep 6 om een les 

anatomie te geven aan de klas. Ze vertelde over de verschillende 

organen en hun functies. De klas zat natuurlijk boordevol vragen 

die de moeder van Ella allemaal heeft geprobeerd te 

beantwoorden. 

Ook kwam de moeder van Tijn in de klas om wat te vertellen over 

haar werk in het ziekenhuis. Ze heeft ons verteld waarom het zo 

belangrijk is veel te bewegen en heeft ons tips en trucs gegeven 
om zoveel mogelijk te bewegen,



BERICHT VAN DE WERKGROEP CULTUUR EN 

WERELDORIËNTATIE

TALENTENPARK 2020
Op woensdagochtend 22 april wordt het eerste talentenpark 

georganiseerd op de Parkschool. Alle kinderen gaan deze dag 

twee workshops volgen die zij interessant vinden. Voor het 

organiseren van deze workshops hebben wij uw hulp nodig!  

Om de kinderen hun talent te laten vinden en ontwikkelen zouden 

wij graag zoveel mogelijk diverse workshops aanbieden. 

U kunt denken aan het plakken van een fietsband, yoga les, 

pannenkoeken bakken, breien, voetballen, lesje Word en 

PowerPoint etcetera. 

Via onderstaande link kunt u zich aanmelden: 

https://forms.gle/PM9SmZErDA8cCpxH7

U kunt een keuze maken tussen onderbouw (groep 1 en 2), 

middenbouw (groep 3 t/m 5) en bovenbouw (6 t/m 8). Een 

workshop duurt 60 minuten en er zijn twee rondes. Wij willen 

proberen om de groepen zo klein mogelijk te maken, dit hangt 

echter af van het aantal aanmeldingen.

Wilt u een workshop geven? Geef u dan op! Samen maken wij 

deze dag tot een succes.

https://forms.gle/PM9SmZErDA8cCpxH7


Met sportieve groet, 

SCHOOLZWEMKAMPIOENSCHAPPEN
Bij de schoolzwemkampioenschappen op 22 januari hebben de 

volgende leerlingen wel deelgenomen aan het toernooi voor de 

Parkschool. 

Suzan Franke, groep 4

Vianne Kok, groep 4

Thieo Kok, groep 6

Dieuwke Frouws, groep 5

Stan van Dijk, groep 6

Raffaële Bordin, groep 7

SCHOOLBADMINTON
Afgelopen woensdag 12 februari hebben wij het 

schoolbadmintontoernooi gehad. Hieraan hebben de volgende 

leerlingen deelgenomen.

Ayrton Witsen, groep 6/7 

Benjamin Leijenhorst, groep 6/7

Claudia Brinkman, groep 5 

Abby Shan, groep 6

Wij zijn derde geworden in de poule. Zij hebben ontzettend goed 

en leuk gespeeld!

CRUYFF COURT TOERNOOI 
Vorige week woensdag 5 februari werd het Cruyff Court toernooi 

afgetrapt in het Centrum, op het Street court aan de Banka 

straat. De Parkschool was goed vertegenwoordigd met maar 

liefst drie teams waarvan twee jongensteams en één 

meisjesteam. 

De leerlingen waren zeer enthousiast en het was mooi om te 

zien dat de leerlingen zoveel plezier hadden tijdens het toernooi. 

Helaas hebben we het als Parkschool niet gered om door te 

gaan naar de volgende ronde. Trots zijn we op de leerlingen als 

je ziet met hoeveel respect ze met elkaar speelden, zeker een 

compliment waard. De finale van het Cruyff Court toernooi is op 
woensdag 4 maart. 



Met sportieve groet, 

Met sportieve groet,

Jason Huisman

Coördinator & buurtsportcoach Stadsdeel Centrum

j.huisman@sportservicezwolle.nl

Naast dat het toernooi een groot succes was, heeft een aantal 

leerlingen zelfs het landelijke nieuws gehaald met een interview. 

Bent u ook benieuwd? Klik dan snel op de link en kijk naar de 

samenvatting van het toernooi! 

https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/kort

e-reportage~s977/kleine-profvoetballers-bij-het-cruyff-court-

toernooi-

zwolle~p127549?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi85uah187nAhUSyq

QKHYUjAQoQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww

.destentor.nl%2Fvideo%2Fkanalen%2Fdestentor~c285%2Fseries

%2Fkorte-reportage~s977%2Fkleine-profvoetballers-bij-het-cruyff-

court-toernooi-

zwolle~p127549&usg=AOvVaw303S5KhcfMb7PQv4WE-NI_

mailto:j.huisman@sportservicezwolle.nl
https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/kleine-profvoetballers-bij-het-cruyff-court-toernooi-zwolle~p127549?referrer=https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi85uah187nAhUSyqQKHYUjAQoQwqsBMAB6BAgKEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.destentor.nl%2Fvideo%2Fkanalen%2Fdestentor~c285%2Fseries%2Fkorte-reportage~s977%2Fkleine-profvoetballers-bij-het-cruyff-court-toernooi-zwolle~p127549&usg=AOvVaw303S5KhcfMb7PQv4WE-NI_


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

