13 maart 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De leerlingen zijn druk met het nieuwe thema Afrika.
Op woensdag 1 april is er een mooie afsluiting.
Op 26 maart is op school een avond voor ouders waarin u
wordt meegenomen in onze zorg en executieve functies.
De Grote Peuter Dag houden we weer op 3 april. We
verwachten hier veel toekomstige leerlingen met hun
ouders.
Maar .... dit alles is natuurlijk afhankelijk van de
ontwikkelingen rond het coronavirus. Deze ontwikkelingen
volgen elkaar snel op. Wij zullen onze werkzaamheden
aanpassen aan het beleid van de regering en iedere keer
afwegen wat wel en geen doorgang kan vinden!

Veel leesplezier
Namens het team,
Martin Sangers
Anette Gerrits

26 MAART 2020
OUDERAVOND OVER DE ZORG
1 APRIL 2020
AFSLUITING PROJECT AFRIKA
3 APRIL 2020
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
8 APRIL 2020
ANTISPAAKMONTAGE (OCHTEND)
17 APRIL 2020
KONINGSPELEN EN SPONSORLOOP
23 EN 24 APRIL 2020
SCHOOLFOTOGRAAF
Informatie hierover volgt nog.

VERTROKKEN LEERLING
Jannicka Bakker (groep 6) is gisteren begonnen op de Ambelt in
Zwolle. Wij wensen haar veel succes op de nieuwe school.

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Kian Runhaar
Groep 1/2b: Joost Buiskool
Wij wensen Kian en Joost een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

FORMATIE SCHOOLJAAR 2020-2021
GROEPEN 1-2
Komend schooljaar starten met we met drie groepen 1-2.
De leerlingen die komend schooljaar in deze drie groepen
starten zullen worden verdeeld over deze groepen. De verdeling
zal bekend worden gemaakt, zodra we de indeling van de
leerlingen en de leerkrachten weten.
De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 zal worden
gestart met een instroomgroep.

GROEP 3 T/M 8
De overige groepen zijn:
Groep 3a Groep 5-6
Groep 3b Groep 6
Groep 4a Groep 7
Groep 4b Groep 7-8
Groep 5
Groep 8
De leerlingen uit de huidige groepen 2 zullen worden
verdeeld over de twee groepen 3.
De leerlingen uit de groepen 3, 4, 4-5, 5, 6, 6-7 en 7 stromen
door naar volgende groep.
Dit natuurlijk tenzij er in onderling overleg wordt besloten een
leerling een jaar over te laten doen.

INDELING LEERKRACHTEN
Op dit moment weten we de indeling van de leerkrachten
nog niet.
We verwachten hier midden juni - liefst eerder- meer over
te kunnen vertellen.
Zodra we de indeling weten zullen we u hierover inlichten.

CORONAVIRUS
Gisteravond hebben alle ouders een mail ontvangen over de
nieuwe maatregelen wat betreft het coronavirus. De inhoud van
deze mail wordt ook toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Een aanvulling op de mail: de klassenshow van groep 4/5 gaat niet
door op 27 maart a.s. Ook het schoolzwemmen voor de kinderen
van groep 5 dat komende week zou starten gaat niet door omdat
Windesheim sluit.
Wij willen nogmaals benadrukken dat wanneer kinderen
neusverkouden, hoesten, keelpijn of koorts hebben thuis
moeten blijven.
Vanuit school zullen wij er alles aan doen om de kinderen zoveel
mogelijk op te vangen, zodat de ouders hun werk kunnen blijven
doen. In de komende periode zullen we kijken hoe we dit zo goed
mogelijk kunnen waarborgen.
Wij blijven u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen de
komende tijd.

SCHOOLPLEIN
Het definitieve ontwerp is klaar! Dat betekent voor de werkgroep
dat het eerste deel van het langdurige proces erop zit. Er worden
nu concrete plannen gemaakt om in mei/juni dan echt buiten aan
de slag te gaan! Bent u nieuwsgierig naar de plannen?
Het ontwerp hangt bij de ingang van het hoofdgebouw.
Kom gerust eens kijken.
Er zijn inmiddels weer meerdere subsidies toegekend, waaronder
die van het Hervormd Weeshuis en Premie op Actie, waardoor
het realiseren steeds een stapje dichterbij komt. Nog steeds zijn
wij bezig met de financiering, want het is een flink kostenplaatje
geworden.

De sponsorloop is een van de acties die nog op het programma
staat. Deze is eerder genoemd op de datum 25 maart, maar
deze datum komt te vervallen. De sponsorloop zal worden
verplaatst naar 17 april en wordt dan gecombineerd met de
Koningsspelen. Hierover krijgt u later meer informatie.

BESCHUIT MET MUISJES
Afgelopen dinsdag zijn meester Richard en Bert trotse vaders
geworden van Emma. Vier jaar geleden zijn zij gestart met een
traject om een kindje te mogen adopteren. Na alle onderdelen die
bij zo'n traject horen met een goed resultaat te hebben afgerond,
kwam de tijd van wachten....Tot dat ene telefoontje! Wij wensen
Richard en Bert veel geluk met Emma!

GROTE PEUTERDAG
Om u en uw kind te helpen een fijne school te kiezen, zet de
Parkschool op vrijdag 3 april a.s. haar deuren open. U bent van
harte welkom van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Tijdens de Grote Peuter Dag laten wij graag zien dat goed
onderwijs méér is dan cijfers en letters. Peuters kunnen deze
ochtend beleven hoe fijn het straks is om naar de basisschool te
gaan. Deze ochtend kunnen kinderen ontdekken, spelen, dansen
en knutselen in en rondom onze school.
Ouders/verzorgers kunnen de school bekijken en zich uitgebreid
laten informeren door leerkrachten en directie, zodat er een
bewuste keuze gemaakt kan worden die helemaal bij uw kind past.
Een belangrijk moment dus voor peuters en hun ouders die op
zoek zijn naar een goede basisschool!

GROEP 6 EN 6/7
BEZOEK RIJKSMUSEUM
Op woensdag 26 februari zijn de groepen 6 en 6/7 naar het
Rijksmuseum geweest.
Eerst hebben de kinderen in het laboratorium van De
Teekenschool van het Rijksmuseum verschillende proefjes en
onderzoek gedaan. De kinderen hebben daar zelf verf gemaakt,
onderzoek gedaan met een microscoop en het verschil tussen
verschillende kleuren blauw ontdekt. Daarna hebben ze nog een
korte tour door het Rijksmuseum gehad, waarbij de Nachtwacht
centraal stond.

THEMA AFRIKA
Het schoolbrede thema Afrika is begonnen. Er wordt al betrokken
en enthousiast over het thema gewerkt. Om dit thema feestelijk af
te sluiten wordt er op woensdag 1 april een Afrika festival voor
alle groepen georganiseerd. De organisatie van deze dag ligt in
handen van Kunsteducatie Nederland. De groepen 1 t/m 3 volgen
deze ochtend twee korte workshops. De groepen 4 t/m 8 volgen
deze ochtend één langere workshop, waar ze zelf voor kunnen
kiezen via de website van het Afrika festival.
Vanaf 16 maart maakt u met uw kind zelf thuis een keuze uit de
verschillende workshops: Afrodance, Afrikaans slagwerk, Kenia
kunst en Djembé. Zodra een workshop vol is, kan daar niet meer
voor gekozen worden. Dus wees er snel bij!
https://afrikafestival.kunsteducatienederland.nl/
Op 1 april a.s. om 12 uur laten alle kinderen het geleerde van
deze ochtend zien op het plein. Hiervoor nodigen wij u allen uit
om te komen kijken en genieten. Tot dan!

BERICHT VAN DE VERKEERSOUDER

ANTISPAAKVOETMONTAGE
Omdat ik zelf heb ervaren wat het betekent als je kind met een
voet tussen de spaken komt, ben ik op woensdagochtend 8 april
beschikbaar om te assisteren met het monteren van
spaakbeschermers of voetensteuntjes. In de bijlagen bij deze
nieuwsbrief beschrijf ik wat er gebeurd is en wat je kunt doen
om de kans hierop te verkleinen. Ouders/verzorgers die hiervan
gebruik willen maken dienen zelf materiaal te bestellen.
Die ochtend wil ik helpen met monteren om de drempel zo laag
mogelijk te maken. Graag verneem ik of er animo voor is!
Bedankt,
Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle
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

