
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Voor u ligt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Een jaar waarin we hard hebben gewerkt met z`n allen. 

Een jaar met een periode van thuiswerken en een jaar 

waarin we op een hele andere manier naar het onderwijs 

zijn gaan kijken. Maar ook een jaar waarin we allemaal 

veel hebben geleerd.

Op 17 augustus start het nieuwe schooljaar. Ook dan 

zullen een aantal maatregelen rondom COVID-19 nog 

noodzakelijk zijn. Hierover krijgt u in de laatste week van 

de zomervakantie nader bericht. We kunnen alvast 

mededelen dat we de gespreide haal- en brengtijden 

blijven hanteren. Ook zal het buiten verzamelen bij de 

leerkrachten blijven. Gelukkig mogen oudergesprekken 

wel weer in school plaatsvinden, op gepaste afstand.

We wensen u een hele fijne zomervakantie met elkaar, 

in goede gezondheid!

Veel leesplezier

Namens het team,

Anette Gerrits

Martin Sangers

3 juli 2020



4 JULI T/M 16 AUGUSTUS 2020

ZOMERVAKANTIE

21 AUGUSTUS

NIEUWSBRIEF KOMT UIT

31 AUGUSTUS 2020 (onder voorbehoud)

INFO GROEPEN 1 T/M 4

In het nieuwe schooljaar wordt zoals gewoonlijk een 

informatieavond georganiseerd voor alle ouders. Op dit 

moment is nog niet duidelijk hoe we dit vorm gaan 

geven. U wordt hierover nog geïnformeerd.

1 SEPTEMBER 2020 (onder voorbehoud)

INFO GROEPEN 5 T/M 8

In het nieuwe schooljaar wordt zoals gewoonlijk een 

informatieavond georganiseerd voor alle ouders. Op dit 

moment is nog niet duidelijk hoe we dit vorm gaan 

geven. U wordt hierover nog geïnformeerd.

16 SEPTEMBER 2020

SPONSORLOOP

VAKANTIEROOSTER 2020-2021

13 juli t/m 14 augustus 2020 Zomervakantie

12 oktober t/m 16 oktober 2020 Herfstvakantie

21 december 2020 t/m 1 januari 2021 Kerstvakantie

22 februari t/m 26 februari 2021 Voorjaarsvakantie

26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie

12 juli t/m 20 augustus 2021 Zomervakantie

Maandag 2 november en dinsdag 8 juni zijn studiedagen. 

De kinderen zijn deze dagen vrij. 



NIEUWE LEERLINGEN

In het nieuwe schooljaar verwelkomen wij de volgende leerlingen:

Groep 1/2a
Constantinos Karabagias, Indi de Wilde, Lamar Sakhel en Freek 

de Boer

Groep 1/2b 
Juup Medendorp, Josephine Schapink, Lisa Zwartjens, 

Mohammed Esatti en Ize Wiebenga

Groep 1/2c
Maas Postma en Tijn Boer

Groep 7
Sasja Vriend

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

Parkschool!



NIEUWS

VAN HET TEAM

DE LAATSTE PERSONELE ONTWIKKELINGEN
Roy Bonhof heeft vorige week een functie aanvaard op het Deltion

College bij de opleiding Sociaal Werk. Hier wordt hij leerkracht in 

verschillende flankerende vakken (Nederlands, Rekenen & 

Burgerschap) en daarnaast krijgt hij een rol in een innovatieteam 

en voorziet hij begeleiding van stages en studenten. We wensen 

Roy heel veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

Komend schooljaar zullen Gabriëla Lubbers en Claudy Wichink

ons team versterken. Gabriëla komt in groep 1/2a op maandag en 

dinsdag en op donderdag in groep 1/2c. Gabriëla heeft langere tijd 

in Utrecht gewerkt in de groepen 1/2. Door haar verhuizing naar 

Hellendoorn was ze op zoek naar een nieuwe baan. 

Claudy zal de plaats van Roy Bonhof voor een groot gedeelte 

innemen. Claudy heeft de laatste maanden ingevallen in groep 8. 

Komend schooljaar zal ze samen met juf Ansje groep 7/8 lesgeven 

op maandag en dinsdag. In groep 8 zal ze vaak op de donderdag 

aanwezig zijn. Door deze invulling zal meester Richard met zijn 

huidige groep meegaan naar groep 7.

Hieronder zullen Fabian (vervanging juf Suzanne), Claudy en 

Gabriëla zich voorstellen:

Mijn naam is Fabian van 't Zand, ik ben 29 jaar en woon in 

Zwolle. Naast het lesgeven, hou ik van zingen, toneelspelen, 

reizen, voetballen en doe ik aan hiphop. Als leerkracht vind ik de 

driehoeksverhouding leerling-ouder-leerkracht erg belangrijk om 

tot een goede ontwikkeling van de leerling te komen. Komend 

schooljaar sta ik op de maandag en dinsdag ter vervanging van 

juf Suzanne naast juf Sandra, die de woensdag, donderdag en 

vrijdag voor haar rekening neemt. Ik kijk ernaar uit om uw kind 

les te geven en mocht u kennis willen maken, dan kunt u mij 

altijd even aanschieten na schooltijd. 



Mijn naam is Claudy Wichink. Komend schooljaar zal ik op 

maandag en dinsdag het onderwijs verzorgen aan de leerlingen 

van groep 7/8 van de Parkschool en op vele donderdagen zal ik 

dit ook doen in groep 8. Hier kijk ik erg naar uit! In Raalte woon ik 

samen met mijn vriend en onze kinderen. We hebben een 

samengesteld gezin met vijf kinderen in de leeftijd van 3 t/m 14 

jaar. Naast ons gezin hebben we een bedrijf in de 

mengvoederbranche. We produceren diervoeders voor 

voornamelijk de varkens- en rundveesector in Nederland en 

daarbuiten. In mijn vrije tijd doe ik veel aan sport. Ik ga graag 

hardlopen en zwemmen. Ook van het kijken naar de 

verschillende sportwedstrijden van onze kinderen kan ik erg 

genieten. Vanaf 2002 tot 2018 ben ik werkzaam geweest in het 

onderwijs. Eerst als leerkracht, later als leidinggevende. 

Twee jaar geleden ben ik heel bewust uit het 

onderwijs gestapt om mijn focus te kunnen leggen 

op het grote gezin waarin ik moeder ben. Nu onze 

jongste binnenkort vier jaar wordt en naar school 

zal gaan, wil ik graag weer daar werken waar mijn 

passie ligt; het onderwijs. Sinds de afgelopen mei-

vakantie sta ik twee dagen voor de klas in groep 8 

van de Parkschool. Daar geniet ik enorm van en 

ben dan ook heel blij dat ik dit volgend jaar mag 

voortzetten. Ik ga ervoor om de kinderen een fijn 

schooljaar te bezorgen en van zinvolle betekenis te zijn in het 

onderwijs aan hen! 

Ik ben Gabriëla Lubbers, 41 jaar. Ik ben getrouwd met Paul. 

Ons gezin bestaat verder uit een zoon van 7 (Jasper), een dochter 

van 5 (Amber) en 2 katten (Timo en Tommy). Wij zijn eind april 

verhuisd van Utrecht naar Hellendoorn. Ik ben een echte 

kleuterjuf, heb in de 20 jaar dat ik voor de klas sta altijd 

lesgegeven aan groep 1/2. Augustus 2012 heb ik de Master Sen 

met specialisatie Jonge Kind afgerond, inmiddels hoogzwanger 

van ons eerste kind. Ik heb altijd met veel plezier lesgegeven op 

basisschool de Boomgaard in Utrecht, 16 jaar in totaal. Het was 

ook niet makkelijk om de beslissing te nemen daar weg te gaan, 

maar door de verhuizing kon het helaas niet anders. In mijn vrije 

tijd ben ik actief op marktplaats en ik struin graag in kringloop-

winkels of over rommelmarkten om leuke koopjes voor thuis of in 

de klas te vinden. Verder vind ik het leuk om te zingen en te 

stijldansen en ben ik veel creatief bezig. Mijn favoriete 

vakantieland is Italië, die staat zeker nog op de planning als de 

Coronatijd een beetje voorbij is! Deze zomervakantie genieten wij 

vooralsnog van ons nieuwe huis, de tuin en verkennen wij de regio 

Hellendoorn. Ik kijk er erg naar uit om komend schooljaar te gaan 

starten op de Parkschool in Zwolle. Op maandag en dinsdag sta ik 

in groep 1/2a en op donderdag in groep 1/2c



SCHOOLPLEIN
YES! We zijn van start gegaan! 

Inmiddels zijn de hoveniers van 

Anno200 al 2 weken aan het werk

op het plein en zijn er al mooie

vorderingen zichtbaar. Ook in de 

vakantie zullen zij een periode op het plein aan het werk zijn. Dan 

zullen zij voornamelijk aan het werk zijn voor de lokalen van de 

kleuters en zullen zij een nieuw balspeelveld maken. Het speeltoestel 

met de rode valondergrond (zie foto) is inmiddels ook weggehaald. 

Hier zullen ook nieuwe speelelementen worden geplaatst.

Door een groot aantal sponsoren en subsidies is het mogelijk 

geworden om groots te denken en te vernieuwen. Wat zullen alle 

kinderen ontzettend gaan genieten van alle nieuwe 

speelmogelijkheden die we gaan creëren! Hiervoor willen we iedereen 

ontzettend bedanken die zowel financieel als organisatorisch heeft 

meegewerkt, want zonder deze steun was het niet mogelijk om zover 

te komen! 

Ook nogmaals hartelijk dank aan alle ouders die op zo`n korte termijn 

hun hulp hebben aangeboden op vrijdag hebben geholpen met het 

verwijderen van de tegels.  

 

 
Visser Nederland   DOOMIJN   Jantje Beton Spelen 
May Medical BV   Zwolle Groenstad  Jantje Beton Loterij 
Zuidberg Frontline Systems  Hervormd Weeshuis  Gemeente Premie op Actie 
Ouderraad    Kerstborrel   Ouderborrel groep 4 
Stichting vrienden van de Parkschool Boskalis   WDO Delta Klimaat Actie 
Groene Schoolpleinen Overijssel           Xplosief                                       Stal van Werven 
 



Vorige week was het warm. Dit bracht wel wat leuks met zich 

mee, namelijk een waterfeest voor de kleuters. De brandslang 

ging erop, zwembadjes, emmers en waterpistolen werden 

gevuld. Het was een leuke verkoelende ochtend voor de 

kleuters, kijk maar mee:

GROEP 1/2

GYMLES
Door de verschillende regels was het sinds de terugkomst op 

school helaas niet meer mogelijk om in de gymzaal te sporten. 

Dan moet je dus creatief zijn… Wat hebben we een geluk met 

een park dichtbij school. De afgelopen weken hebben meester 

Jason en meester Joel verschillende activiteiten aangeboden in 

het park. Zo hebben we Hollandse leeuwen gespeeld, trefbal 

gedaan en mochten we touwtje springen. Het weer gooide 

soms wat roet in het eten. Wanneer het regende hebben we 

gesport bij het terrein van Citypost. Op deze manier is het toch 

gelukt om leuke en afwisselende gymlessen aan te bieden.



GROEP 8
Wat een bijzondere laatste weken waren dit voor groep 8! 

Met veel hulp van allerlei ouders en leerkrachten hebben de 

kinderen van groep 8 afscheid genomen van de Parkschool.

Vrijdag 26 juni was de N8 van 8 waar de kinderen een nachtje 

konden logeren op school. Er was een gezellige barbecue, allerlei 

spelletjes op het schoolplein en een karaokewedstrijd in de school. 

Het feest ging nog lang door tot in de vroege uurtjes... In de 

ochtend was er een gezellig afsluitend ontbijt en kon iedereen in 

het weekend weer een beetje bijslapen.

Woensdag 1 juli was dan de echte afsluitende dag voor groep 8. 

In de middag gingen de kinderen op een boottocht door de Zwolse 

grachten. Alle kinderen waren al chic gekleed voor de eindavond. 

Daarna mochten de kinderen ook nog eens een heuse tocht 

maken in een echte limousine richting de rode loper van de Buiten 

Sociëteit waar alle ouders al klaar stonden met muziek en hapjes 

en drankjes.

De grote zaal was prachtig ingericht voor de kinderen en ouders 

en daar werd de première getoond van de film die de kinderen 

samen met de leerkrachten hebben gemaakt. Vervolgens werd elk 

kind nog eens extra in het zonnetje gezet en toegesproken. 

Daar kregen de kinderen een verrassingspakket van de 

Parkschool en natuurlijk het felbegeerde Parkschool diploma 

overhandigd.

Uiteraard werd er nog lang gezellig met elkaar nagepraat over 

deze bijzondere en mooie dag en de basisschooltijd.

Donderdag 2 juli was dan de echte laatste schooldag van groep 8. 

Alle kinderen namen afscheid van de school, leerlingen en 

leerkrachten en deelden lekkers uit op het schoolplein. Daarna 

was het echt tijd voor het afscheid, een laatste keer door de 

gangen van de school lopen...

Wat een toppers verlaten onze school toch weer! Een bijzondere 

klas vol talenten, gekkigheid en gezelligheid. Bedankt voor de 

mooie jaren en we wensen jullie ontzettend veel plezier en succes 

op de middelbare school!



JUFFEN- EN MEESTERDAG 

Het was één groot feest in alle groepen op de Parkschool. 

De juffen en meesters zijn op een feestelijke manier door de 

kinderen in het zonnetje gezet. Alle kinderen en de juffen en 

meesters hebben genoten. Bedankt voor het leuke schooljaar! 

Kijk hieronder mee naar de sfeervolle foto impressie.

Groep 1/2b

Groep 3b



Groep 6/7

Groep 5

Groep 6



Groep 1/2d

Groep 4

Groep 1/2a

Groep 4/5



Groep 3a

Groep 1/2c



HEEFT U VRAGEN?

Bel 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

