
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We mogen weer naar school! 

Hier zijn we als team super blij mee. Wij verheugen ons 

op het weerzien van alle kinderen!

Op dit moment is er nog volop overleg in het team om 

zoveel tegemoet te komen aan de richtlijnen van het 

RIVM.

We hopen jullie als ouders in de loop van volgende week 

hierover te kunnen berichten.

Op de tweede pagina van deze nieuwsbrief vindt u een 

rectificatie op de brief van 23 april jl.

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne meivakantie 

en tot 11 mei!!

Veel leesplezier

Namens het team,

Anette Gerrits

Martin Sangers

24 april 2020



11 MEI 2020

WEER NAAR SCHOOL

29 MEI 2020

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN

De laatste nieuwsbrief was van 13 maart 2020. Na deze datum 

is er weer een aantal leerlingen vier jaar geworden en is er zij-

instromer die gaat starten na de meivakantie. 

Groep 1/2a: Bram van Gerner, Anaïs Ali Pour Asli en Majdouline

Fassi Fehri

Groep 1/2b: Jobbe van der Meer

Groep 1/2c: Marit Veldhuis, Moos Mesland en Cenkay Sevinc

Groep 1/2d: Fenna Runhaar, Solange Majoor en Dwayne

Kloosterman

Groep 3b: Charlie Arnts

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

Parkschool!

RECTIFICATIE BRIEF 23 APRIL 2020

Helaas hebben we vandaag te horen gekregen dat de 5 dagen 

opzet van 8.30 uur tot 13.30 uur niet gaat lukken, omdat 

Doomijn niet in de gelegenheid is de BSO te starten om 13.30 

uur. We hebben gezamenlijk naar een andere oplossing 

gekeken. De oplossing is nu vier dagen van 8.30 uur tot 14.30 

uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De 

noodopvang voor de kinderen waarvan de ouders werken in de 

cruciale beroepsgroepen blijft van kracht. U ontvangt volgende 

week meer informatie.



NIEUWS

VAN HET TEAM

KLEINE AANPASSINGEN AAN HET GEBOUW

Op school zijn het aantal leerlingen en leerkrachten de laatste 

jaren flink gegroeid. De wens van het team is om de 

personeelskamer een meer praktische indeling te geven en om 

meer werkplekken voor leerkrachten te creëren. 

Een paar weken geleden zijn we gestart met het uitpakken van 

het magazijn van de kleuters bij de hoofdingang. Dit magazijn 

wordt straks ingericht als kantoor waar meerdere leerkrachten 

kunnen werken. De materialen staan tijdelijk in het speellokaal 

waar leerkrachten uit de groepen 1 en 2 de materialen uitzoeken 

en classificeren. De materialen worden opgeborgen in een 

nieuwe kast in de grote hal.

OPVANG KINDEREN VAN OUDERS MET CRUCIAAL 

BEROEP
De kinderen van ouders met cruciale beroepen worden 

opgevangen op school. Het aantal leerlingen verschilt per dag 

maar ligt tussen de 4 en 20 kinderen. De opvang wordt iedere 

dag begeleid door twee leerkrachten op school. De laatste 

weken kregen we daarbij de welkome hulp van medewerkers 

van de BSO. Naast het lekker spelen betekent de opvang voor 

de kinderen ook serieus aan het werk. 



SCHOOLPLEIN
Het definitieve ontwerp is klaar! Dat betekent voor de werkgroep 

dat het eerste deel van het langdurige proces erop zit. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat we in mei/juni 

dan echt buiten aan de slag gaan op het schoolplein. 

Ondertussen zijn wij aan het werk gebleven en hebben we 

contact gehouden met de betrokken partijen. Volgens onze 

hovenier Anno2000 is het nog steeds mogelijk om toch dit 

schooljaar aan de slag te gaan.

Er zijn inmiddels weer meerdere subsidies toegekend, 

waaronder die van het Hervormd Weeshuis, Jantje Beton 

Spelen 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 was aanvankelijk gepland in combinatie met de 

Koningspelen op 17 april, maar deze is komen te vervallen door de 

sluiting van onze school. Wij hopen de sponsorloop nog richting het 

einde van het schooljaar te kunnen laten plaatsvinden. We hopen 

dan ook op uw steun en medewerking te kunnen rekenen om er 

een groot succes van te maken. 

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

Herfstvakantie maandag 12 oktober 2020 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie maandag 22 februari 2021 t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede vrijdag, Pasen vrijdag 2 april 2021 t/m maandag 5 april 2021

Meivakantie maandag 26 april 2021 t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart donderdag 14 mei 2021 t/m vrijdag 15 mei 2021

Pinksteren maandag 24 mei 2021

Zomervakantie maandag 12 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021



JUF MARLOES FOTOGRAFEERT

Deze weken heb ik verschillende plekken van Zwolle gezien en 

leuke gezinnen ontmoet. Ik maak portretten/reportages van o.a. 

kinderen uit verschillende groepen van de Parkschool in 

coronatijd. Zo maak ik foto's door het raam en in deuropeningen. 

Ik vind dit heel erg leuk om te doen, zo zie ik de kinderen even en 

hebben ze een herinnering aan deze gekke tijd. Een bijzondere 

periode van ons leven die we niet gaan vergeten, dat wil ik graag 

vastleggen, ook voor de kinderen van de Parkschool. Dit doe ik op 

een veilige afstand en je ontvangt 2 foto's. Ik bied deze dienst 

gratis door heel Zwolle aan, wellicht vinden meer ouders van de 

Parkschool dit leuk, dan kunnen ze zich aanmelden via 

info@marloesfotografeert.nl. 

Meer informatie kun u vinden op mijn website of social media, zie 

hieronder.

Website: www.marloesfotografeert.nl

Instagram/facebook: marloesfotografeert

Wie weet tot snel, groetjes Juf Marloes

http://www.marloesfotografeert.nl/


KLEUTERGROEPEN

Week 6 was dit al weer, van het thuis werken. Wij zien de 

kinderen heel hard werken, doen mee met de challenge van de 

dag en krijgen dan de leukste foto's en filmpjes toegestuurd. Wij 

hebben bijvoorbeeld klankgroepen verdeeld met een 

waterpistool, proefjes gedaan, een cijfer challenge, bewogen met 

de bal, gedanst, letters gebouwd van lego en zelfs op safari 

geweest in de tuin.

De juffen en meester zijn druk geweest met het uitzoeken van al 

het kleutermateriaal dat in het magazijn stond. In de hal is een 

prachtige kast gemaakt, daar komen al deze spullen in te staan. 

GROEP 3
De afgelopen periode ontstonden bij ouders veel creatieve 

ideeën! Want naast alle werkjes werden er thuis leuke en 

leerzame activiteiten bedacht en uitgevoerd! Experimenten, 

bewegend leren en kookles! Complimenten voor de ouders!

De koningsspelen zijn ook niet vergeten en in een aantal tuinen 

speelden kinderen, gehuld in oranje kleding, spelletjes.

Ook tijdens het videobellen werden spelletjes gespeeld! Lekker 

actief!



GROEP 4
In groep 4 heeft Suzan een stukje geschreven over het 

thuiswerken en Otis over het project Ridders en kastelen.

Suzan: Ik vind soms het thuiswerken wel leuk omdat je zelf kan 

kiezen wanneer je je werk gaat maken. Maar ik mis ook heel erg 

mijn vrienden en vriendinnen en ik wil heel erg graag weer naar 

school. En ik hoop dat dat ook weer kan na de meivakantie. Tot 

dan!

MIDDENBOUW GROEPEN 4, 4-5, 5

We werken in de weektaak niet alleen aan rekenen, spelling en 

lezen. De kinderen zijn de afgelopen twee weken ook bezig 

geweest met een project over ‘Ridders en Kastelen’. Zo hebben 

de kinderen meer geleerd over het leven in de tijd van de 

Middeleeuwen, het ontstaan van kastelen, Floris V en de Karel 

de Grote. Ook mochten de kinderen knutsels maken die bij het 

thema pasten. 

Otis: Ik heb geleerd van ridders en kastelen dat er geen kastelen 

meer werden gebruikt toen het buskruit was uitgevonden omdat 

het hopeloos was. Waarom vraag je je vast af. Omdat er dan 

kanonnen gebruikt werden en die verwoesten je kasteel in 1 

schot. Ik heb ook geleerd dat je van iets stoms wat leuks van kunt 

maken als je naar het deel kijkt dat je stom vindt en het probeert 

voor iets leuks in te ruilen. Daarom geef ik het nu ook een 9,7. In 

het begin vond ik het heel stom en snapte ik er niets van🤨maar 

dat is nu weg en dat vindt ik wel leuk 😁. En wat ik stom vond 

was dat alles in een filmpje werd uitgelegd en daarna weer 

herhaald maar dat is nu voorbij. Kunnen we dit daarom ook vaker 

doen? Maar ik hou ook wel van tekenen en dat wil ik graag ook in 

andere projecten zoals dit. Groetjes otissssssss boem 💣

Deze foto stuurde Famke op.



GROEP 4/5

In groep 4/5 hebben de kinderen een spelletje gedaan tijdens het 

videobellen. ‘Wat ben ik?’ 

De kinderen moesten een voorwerp in gedachten nemen en deze 

omschrijven. De anderen moesten probeerden te raden wat de 

ander in het hoofd had. ‘Je kan het lezen en de postbode komt het 

brengen.’ Inderdaad: de krant. Het was erg gezellig! 

Vorige week hebben we met een hele grote groep kinderen de 

verjaardag gevierd van Marcus. We zongen voor hem via Hangouts

en Meet. Zo voelde Marcus zich toch jarig en werd het wel een heel 

bijzondere verjaardag.

Tijmen bouwde van 

duplo de naam van 

de Parkschool na. 

Erg leuk!



GROEP 5
In groep 5 zijn wij er op Goede Vrijdag eens goed voor gaan 

zitten. We zijn namelijk de dag begonnen met een heerlijk 

paasontbijt achter de computer. Via Jitsi meet konden we met 

alle kinderen van de groep tegelijk chatten. Een paar moeders 

hadden dit bedacht en voor ons geregeld. Erg leuk. Regelmatig 

delen kinderen hun werkjes met elkaar en sturen we elkaar foto’s 

of video’s op. Zo heeft Fiene bijvoorbeeld een handstand 

challenge bedacht. In groep 5 zijn we ook erg enthousiast bezig 

geweest met het project over het “Oude Egypte”. En ook aan het 

project Ridders en kastelen wordt enthousiast gewerkt. Veel 

kinderen maken daarbij ook hun eigen knutselwerkjes. Elke week 

bellen we of doen we een kort spelletje met elkaar via Hangouts. 

De kinderen vinden het erg leuk elkaar weer even te spreken en 

zien.

GROEP 6

Iedere week begint met een nieuwe weektaak voor de toppers uit 

groep 6. Op de weektaak staan vaste vakken, zoals Rekenen en 

Spelling, maar ook bijvoorbeeld de weekopdracht voor Taal. 

Iedere week zijn de kinderen op een originele manier bezig met 

taal. Afgelopen week moesten de kinderen bijvoorbeeld een 

spreekwoord uitbeelden. 

Daarnaast zetten we ook iedere week extra opdrachten op 

Classroom. Dit geeft de kinderen wat extra uitdaging of 

ontspanning. Zo zijn de kinderen bijvoorbeeld bezig geweest met 

‘Hollands got een wc-rol talent’. De kinderen werden uitgedaagd 

door ons via een ‘officiële uitzending' om hun kunsten met wc-rol 

te laten zien. Vervolgens werden alle inzendingen in een filmpje 

gezet. De grootste lol hebben we eraan beleefd. 

Iedere week zijn we ook aan het videobellen met de kinderen. 

Dat zorgt voor leuke, interessante en grappige gesprekken. 

De kinderen hebben best veel te vertellen en vinden het leuk 

elkaar te zien. Ook doen we leuke spelletjes met het videobellen, 

daar gaan we creatief mee om.  



GROEP 6/7

In groep 6/7 zijn de kinderen ook hard aan het werk met rekenen, 

spelling en begrijpend lezen. Ook maken ze elke week een 

taalopdracht (die bij groep 7 omschreven staan, hebben wij ook 

gedaan). Daarnaast hebben ze afgelopen week voor een 

opdracht zelfs een helikoptervlucht over New York gemaakt! 

Ook in groep 6/7 zijn we deze week druk bezig met het opnemen 

van onze eigen film: ‘Het dagboek van de Parkschool!’ 

Ook bellen we elke week gezellig met elkaar in een groepje en 

spelen we dan soms ook gezellig een spelletje met elkaar, 

bijvoorbeeld: zoek zo snel mogelijk een …. vork, iets wit met de 

letter t!

GROEP 7

In groep 7 hebben we elke week naast rekenen/spelling en 

(begrijpend) lezen ook een taalopdracht. Elke week proberen we 

een ander soort opdracht te bedenken. Zo hebben de kinderen 

een ode geschreven voor iemand uit de zorg en hebben ze een 

verhaal geschreven met het gebruik van zoveel mogelijk emoji’s. 

Een andere opdracht was het uitwerken van je lievelingsrecept. 

Alle recepten hebben we bij elkaar gezet en nu hebben we ons 

eigen receptenboek! Vorige week hebben we gewerkt aan een 

webpad over de Tweede Wereldoorlog, omdat Zwolle precies in 

die week 75 jaar was bevrijd. En deze week zouden we eigenlijk 

onze klassenshow hebben, maar die gaat nu niet door. Daar 

hebben we wat anders voor bedacht: een mini-musical! Iedereen 

heeft een rol gekregen en filmt thuis zijn/haar stukje. Alle stukjes 

gaan over een beroep die nu door het coronavirus niet of anders 

uitgevoerd moet worden. Juf zet daarna alles achter elkaar en dan 

hebben we toch nog een beetje een klassenshow! De mini-musical 

heet: Het dagboek van de Parkschool!



GROEP 8
De kinderen van groep 8 zijn flink aan het werk. 

De zelfstandigheid van de kinderen is heel mooi om te zien! 

Deze vaardigheid hebben ze immers na de zomervakantie 

ook nodig. Deze onverwachte, gedwongen training is heel 

nuttig.

Naast het gewone rekenen, taal en begrijpend lezen wordt er 

veel met taal gespeeld. De kinderen hebben een ode 

geschreven, een limerick gemaakt, kruiswoordpuzzel ingevuld 

en er zelf één gemaakt, spreekwoorden door middel van een 

rebus en foto uitgebeeld. De resultaten mogen er zijn:

Er was eens een man uit Amsterdam                                                                                            

Die dagelijks te laat op zijn werk kwam                                                                                      

Zijn baas werd heel boos                                                                                                     

En vroeg: Wat is er loos                                                                                                     

Zijn antwoord was: ik mis elke dag de tram

Er was eens een dame uit Schagen                                                                                             

Die hield heel veel van plagen                                                                                               

Vooral kinderen waren haar favoriet                                                                                          

Want die snoepen heel veel, of niet                                                                                          

Nu komen de kinderen niet meer langs om een snoepje te 

vragen



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

