29 mei 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn erg blij dat alle kinderen op 8 juni a.s. weer naar
school mogen komen! We hebben de afgelopen weken al
kunnen wennen met halve groepen op school. Gelukkig
zijn de groepen straks weer compleet.
Trots zijn wij op alle leerkrachten en ouders die de
afgelopen periode ervoor hebben gezorgd dat alles zo
goed is verlopen. Bedankt hiervoor!
Op dit moment zijn we druk bezig met het organiseren
van het onderwijs na 8 juni. Het protocol vanuit de POraad heeft helaas langer op zich laten wachten dan we
gedacht hadden. We verwachten dat wij u woensdag a.s.
meer informatie kunnen geven. Het is nu al wel duidelijk
dat vanaf 8 juni alle kinderen op alle dagen naar school
gaan. We zullen blijven werken met twee aanvangs- en
eindtijden en het is nog steeds niet toegestaan dat ouders
zich begeven op het plein en in de school.
We verheugen ons erop om binnenkort alle kinderen weer
tegelijk op school te mogen verwelkomen!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits
Martin Sangers

1 JUNI 2020
TWEEDE PINKSTERDAG
16 JUNI 2020
STUDIEDAG
Alle leerlingen zijn vrij
19 JUNI 2020
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
19 JUNI 2020
RAPPORT GAAT MEE
22 T/M 25 JUNI 2020
OUDERCONTACTGESPREKKEN (FACULTATIEF)
Binnenkort ontvangt u hiervoor een uitnodiging via
Schoolgesprek

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2c: Jasmijn Tiben
Wij wensen Jasmijn een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

VERDELING LEERLINGEN GROEPEN 1 T/M 3 EN DE
BEKENDMAKING VAN DE LEERKRACHTEN
Op 9 juni krijgen alle ouders hiervan via de mail bericht.
De verdeling van de leerlingen 1-2 naar de 3 groepen 1-2 en de
twee groepen 3 zal helaas niet op een gezamenlijke bijeenkomst
bekend worden gemaakt. Hoewel de indeling vast staat, is het
soms wel fijn dat ouders kunnen reageren op de uitkomst. Op
woensdagmiddag 10 juni is de mogelijkheid om telefonisch of
via videobellen de leerkracht van uw kind vragen te stellen over
de verdeling.

RAPPORT
De afgelopen weken hebben de kinderen vooral thuisonderwijs
gekregen, waardoor we de ontwikkeling van de kinderen minder
goed hebben kunnen volgen. De toetsmomenten zijn zo goed als
allemaal komen te vervallen.
We hebben als schoolteam besloten het tweede rapport aan te
passen. In dit (hopelijk eenmalige) aangepaste rapport is er meer
nadruk gelegd op de eigenaarschap, motivatie en autonomie van
ieder kind in deze afgelopen periode en minder op de resultaten.
Op 19 juni krijgen de kinderen het rapport mee naar huis. Hierbij
zit een begeleidende brief met meer uitleg over dit aangepaste
rapport.
De rapportgesprekken in de week van 22 t/m 25 juni zijn niet
verplicht. De gesprekken zullen digitaal plaatsvinden, omdat u
helaas nog geen fysiek contact mag hebben met de leerkracht.

VERNIELING
Gelukkig hebben we als school weinig last van vandalisme.
Helaas was het afgelopen weekend toch raak. Tussen
zaterdagavond en maandagochtend zijn zes ruiten vernield, zijn
de prullenbakken omgekeerd en zijn er muren beklad.
Er is aangifte gedaan bij de politie. Mocht u iets opgevallen zijn in
de bovengenoemde periode, dan horen wij dit graag.

GROEP 1/2B
De kinderen vinden het fijn om
weer naar school te gaan.
Lekker samen spelen en kletsen
en ze hadden elkaar een boel
te vertellen. In de groep hebben
we gewerkt over kikkers en zijn
we naar het park geweest om
de jonge geitjes te bewonderen.
Het zijn weer heerlijke dagen
met elkaar en we hebben het
zeker getroffen met het mooie
weer!

GROEP 1/2C
Een aantal wat onwennige gezichten, maar vooral veel
enthousiaste en blije kinderen kwamen het schoolplein opgerend
op de eerste schooldag na de meivakantie. Alles gaat wat anders
dan normaal. De eerste paar dagen stond in teken van verhalen
en ervaringen delen rondom corona. ‘’Wat vinden we er van en
hoe gaat het met iedereen?’’. Na wat geklets in de kring kwam
de vraag wanneer we nou eindelijk weer lekker gaan spelen.
Ondanks dat ze het fijn vonden om het er even over te hebben,
hadden de kinderen vooral behoefte aan de ‘normale dingen’ die
gedaan worden op school. Groot gelijk natuurlijk. De normale
structuur en routines zijn grotendeels opgepakt. Klassikale
activiteiten, de inloop, de knutselbakken en de kleine kringen
komen weer aan bod. Vooral het buitenspelen en het samen
spelen in de hoeken, hebben de kinderen erg gemist en dat doen
ze weer met plezier! Omdat de groepssamenstelling veranderd is
door de halve klassen en we elkaar al een tijdje niet hadden
gezien, was er extra aandacht voor groepsactiviteiten.
Activiteiten zoals ‘tik tik wie ben ik?’, ‘wie is er verdwenen?’ en
‘de complimentenbal’ kwamen naar voren. Ook voeren we met
elk kind een kindgesprek om zo een duidelijk beeld te schetsen
hoe het met iedereen gaat. We vinden het fijn alle blije gezichten
van de leerlingen weer te zien. Na de meivakantie kwamen
Marit, Moos, Cenkay en Jasmijn nieuw in onze groep. Ze zijn
inmiddels gewend en hebben het goed naar hun zin in de groep.
Wat fijn om weer op school te zijn!

GROEP 4
Yade, Gijs, Guusje en Katy-Ann vertellen hieronder hoe het nu op
school gaat:
Het is anders op school. Normaal gaan wij bijna elke dag naar
school, maar het zijn nu aparte dagen. Het is wel fijn dat we in
een halve klas zitten en ook was het een beetje saai om thuis te
werken. We moesten bijna niks op papier doen. Alleen maar op
de IPad dat was een beetje saai. Sommige dingen waren leuk. Ik
vond het fijn dat ik thuis bij het werken veel pauze mocht.
Liefs Yade
Ik vind het niet leuk hoe het op deze manier gaat, maar we gaan
het goed doen.
Einde van Gijs
Het is leuk om weer op school te zijn, maar het is jammer dat het
niet maandag dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
en zondag naar school kan maar gelukkig kunnen we op 8 juni
met de hele klas naar school en dat is heel fijn. Dat is ook super
leuk en gezellig dat ik mijn vriendinnen weer kan zijn en ook heel
leuk. Ik heb ze heel en heel erg gemist.
Groetjes Guusje
Ik ben Katy uit groep 4 en ik vind het leuk dat ik weer naar school
mag. Thuiswerken vond ik best saai want ik zag mijn vriendinnen
niet meer. Gelukkig gaan we 8 juni weer met de hele groep naar
school.

GROEP 4/5
Daan, Sem, Stan, Dieuwke en Meijs vertellen hierna hoe het nu
op school gaat:
Het is anders om naar school te gaan.
Maar iedereen vond het wel weer leuk.
Thuiswerk is leuk en een klein beetje saai.
Soms zijn sommen moeilijk of makkelijk.
We spelen op andere pleinen.
En als de juf klapt gaan we naar binnen en handen
desinfecteren en het ruikt. Dat is niet normaal!
Phoe wat een lucht. Dat was Daan, laturrrrr.

Van Sem
Het is heel leuk op school. We zitten niet met de hele
klas. We hebben groepjes gemaakt. Groep a en b. Ik
zit in groep a. En het is heel anders op school. Hoe
we in de klas komen, hoe we verzamelen en als juf
zegt dat we naar de klas mogen gaan we naar binnen.

Rijmpje van Stan
Het was niet fijn om thuis te zijn.
Maar het is fijn om weer op school te zijn.
Het is zo fijn .
Waarom is het zo fijn om op school te zijn?
Dat vertel ik je nu je ziet al je vriendjes weer en je juf zie je ook
weer dat is pas fijn.
Dieuwke
We mogen weer naar school. Het is wel heel anders. Niet
iedereen is op school. De helft is er niet.
De helft met al mijn vriendinnen. Dat vind ik heel jammer. Maar ik
zit wel met Eva en Linde.
Dat zijn de enige meisjes (en ik ben ook een meisje) dat is wel
leuk.
Meijs
Ik vind het fijn om weer op school te zijn. Maar we doen wel meer
werk dan thuis. We doen bijvoorbeeld speling werkboek. En we
zitten in een halve klas. En buiten zijn we ook niet meer met
verschillende groepen

GROEP 5
Wat is het fijn dat we weer naar school mogen! Helaas is het
allemaal nog wel een beetje anders en moeten we juf Sandra in
de klas en de andere helft van de groep nog even missen.
Maar dat mag de pret niet drukken! Samen met juf Dieuwke (die
er nu de hele week is) hebben we besproken hoe we het
thuiswerken hebben ervaren en hierbij kwamen we tot de
conclusie dat het wel erg fijn is om weer op school te kunnen
zijn. Nu kunnen we weer uitleg van juf krijgen, weer
samenwerken en samen spelen op het plein. Daar hebben we
meteen gebruik van gemaakt: spelletjes, samen lezen, samen
opdrachten maken.. en ook hebben we samen met de twee
halve groepen een mooie kleurrijke poster gemaakt!

Daarnaast is het erg leuk dat we af en toe buiten kunnen gymmen
op het plein met één van de meesters: van touwtje springen tot
voetballen of een leuk spel. Om toch met Juf Sandra in contact te
kunnen blijven chatten en videobellen we op Hangouts en helpt zij
ons goed met het thuiswerken & hoe leuk is het om met juf Sandra
(en ook juf Suzanne) in de klas te kunnen videobellen groot op het
digibord.

GROEP 6/7
Wat was het fijn om op 11-12 mei weer te starten en elkaar in elk
geval weer voor de helft weer te zien! In de klas hebben we naast
het werken ook veel spelletjes gedaan en lekker veel
samengewerkt. De groep die dan thuis aan de slag is, is ook super
goed aan het werk. Zij hebben daarbij begeleiding van meester
Roy of juf Sandra, heel fijn. In de afgelopen weken hebben we ook
gezellig met meester Roy gebeld.
In de eerste week hebben we samen een mooie tekening gemaakt.
En wat fijn dat we op 8 juni elkaar allemaal weer kunnen zien!

GROEP 7
Fijn om iedereen weer in de klas te zien en elkaar weer in het echt
te spreken. In groep 7 zijn wij de eerste week gestart met het
‘coronaspel’. Aan de hand van een verschillende vragen hebben
we de afgelopen periode besproken. Vragen die voorbij kwamen
waren: Hoe zag jouw thuiswerkplek eruit? Heb je je vrienden
gesproken de afgelopen periode? Wat heb je gemist de afgelopen
periode? Zijn er mensen in jouw omgeving ziek geworden? Welke
anti-verveeltip heb jij? Ook hebben we een spel gedaan met het
uitbeelden of tekenen van woorden die passen in deze tijd. Het
was fijn om onze gedachten en belevingen met elkaar te kunnen
delen. Alle kinderen uit de klas hebben samen een blockposter
gemaakt ‘Een halve klas en toch een beetje samen’. De kinderen
zijn blij straks weer met de hele klas samen te zijn!

BEWEGINGSONDERWIJS
De gymlessen worden buiten op het schoolplein gegeven.
De leerlingen krijgen leuke sportieve activiteiten aangeboden.

Naast deze activiteiten probeert SportService Zwolle vanaf 1 juni
weer naschoolse activiteiten op te starten, alles met de richtlijnen
van het RIVM.
Voor meer informatie hierover bekijk onze website
www.sportservicezwolle.nl
Met sportieve groet,
Jason Huisman
Coördinator & buurtsportcoach Stadsdeel Centrum
Met
sportieve groet,
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

