19 juni 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is bijna vakantie! Wat een bijzondere tijd hebben we dit jaar met
elkaar gehad. We willen alle ouders nogmaals heel erg bedanken voor
alle medewerking, het meedenken en de flexibiliteit!
De laatste twee weken staat er nog heel wat op de planning. Volgende
week maandag wordt er gestart met de verbouwing aan ons
schoolplein, zodat alle kinderen volgend schooljaar kunnen spelen op
een fantastisch nieuw plein. Verderop in de nieuwsbrief leest u hier
meer over. Daarnaast wordt nog de nacht van acht georganiseerd in
plaats van een schoolkamp. Woensdagavond 1 juli zal de echte
afscheidsavond zijn voor groep 8 met de filmpremière en de diplomauitreiking.
Ook zal er nog een juffen- en meesterdag worden georganiseerd in de
laatste schoolweek.
We zijn met z’n allen heel benieuwd hoe we na de vakantie gaan starten
en/of de richtlijnen zijn veranderd. We houden u zeker op de hoogte.
We wensen u alvast een hele fijne vakantie!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits
Martin Sangers

22 T/M 25 JUNI 2020
OUDERCONTACTGESPREKKEN (FACULTATIEF)
24 JUNI 2020
KIJKJE IN JE NIEUWE KLAS
4 JULI T/M 16 AUGUSTUS 2020
ZOMERVAKANTIE
21 AUGUSTUS
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
31 AUGUSTUS 2020 (onder voorbehoud)
INFOAVOND GROEPEN 1 T/M 4
Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de gang
van zaken gedurende het schooljaar.
groepen 1-2 19.00 – 20.00 uur | groepen 3 en 4 20.00 – 21.00 uur |
locatie: klaslokaal

1 SEPTEMBER 2020 (onder voorbehoud)
INFOAVOND GROEPEN 5 T/M 8
Op deze avond wordt u door de leerkracht geïnformeerd over de gang
van zaken gedurende het schooljaar.
groepen 5 en 6 19.00 – 20.00 uur | groepen 7 en 8 20.00 – 21.00 uur |
locatie: klaslokaal

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 en Freek de Boer

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

VERTREKKENDE LEERLINGEN
Deze leerlingen gaan afscheid nemen van de Parkschool:
Feline Flim
Ziva en Sven Brem
Sinne Brecht van der Veer
Tim Uhlin
Kyana Leon Paez
Matthijs Hoekman
Myrthe Roode
Magnus Oldengarm
Vincent van der Bend

(Het Festival)
(Apeldoorn)
(Onderwijsroute 10-14)
(internationale school Eerde)
(SO Prisma)
(SBO de Brug)
(SBO de Windroos)
(Jong Celeanum)
(Talentstad)

Wij wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd toe op hun nieuwe
school!

GROEP 8 VERTREKT NAAR…
CCC
Ids van Anken
Zakariya Aqatbouz
Jay Bissumbhar
Joshua Ip
Jenske van ter Meij
Julian ten Wolde
JENAPLEIN XL
Iris Blom
THORBECKE
Floor Bos
Puck Schepers
Laura van Toor
Djowie Brakkee
Rilano de Vries
TAK
Cas ten Kate
Sjors Das
Sienne de Mol
CELEANUM
Jin Qiu Hu
Joost Klein
Maartje Klein
Simon Klomp
Rozemarijn Selles
Mira van Uchelen
Sam Manfredini
ZONE COLLEGE
Lisanne Jager
Kato Plas
Puk Plas

VAN DER CAPELLEN
Angela Shan
CSE
Luca Zwaving

NIEUWS
VAN HET TEAM

KIJKJE IN JE NIEUWE KLAS
Op woensdag 24 juni gaan alle kinderen een kijkje nemen in hun
nieuwe klas, met de nieuwe leerkracht(en) en eventueel de nieuwe
klasgenootjes. Afgelopen week hebben de kinderen van hun nieuwe
juf of meester een uitnodiging gekregen dat ze van 10.45 tot 11.30
uur mogen kennismaken. De kinderen die in de zomervakantie vier
jaar worden zijn ook uitgenodigd om voor het eerst te komen kijken
op school. Een spannend, maar vooral leuk bezoekje.

JUFFEN- EN MEESTERSDAG
Het schooljaar is bijna ten einde en veel kinderen krijgen na de
vakantie een nieuwe leerkracht. Voor kinderen is juffen- en
meesterdag een fijne dag om afscheid te nemen van de huidige
leerkracht. De leerkracht van uw kind zal meer informatie geven over
het verloop van deze dag.
Voor de groepen 1/2, 4, 4/5, 5, 6, 6/7 en 7 is juffen- en meesterdag
op woensdag 1 juli. Voor de groepen 3 is dit op maandag 29 juni.

SCHOOLPLEIN
YES! We gaan van start! Vorige week kregen we het mooie bericht van
de hovenier dat hij volgende week aan de slag gaat op ons plein. We
zijn nu ongeveer 1,5 jaar verder, nadat we zijn begonnen met
brainstormen over een vernieuwd schoolplein. Er liggen prachtige
plannen. Zie voor het ontwerp de bijlage van deze nieuwsbrief.
Hovenier Anno2000 zal volgende week maandag 22 juni gaan starten
met een eerste deel van deze verbouwing. Ook in de zomervakantie zal
er verder gewerkt worden aan ons schoolplein waardoor de kinderen
na de zomervakantie heerlijk kunnen spelen en genieten van alle
vernieuwingen. In het najaar zal het grootste deel van de beplanting
worden aangebracht als we het droge en warme seizoen weer achter
ons hebben gelaten.
Tijdens de verbouwing zal een klein gedeelte van het plein niet
toegankelijk zijn voor de kinderen. Het grootste gedeelte van het plein
is gewoon toegankelijk om te spelen. Gelukkig is de verbouwing
grotendeels in de zomervakantie waardoor dit maar een korte periode
voor de vakantie zal zijn voor de kinderen.
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Dit schooljaar is de sponsorloop niet doorgegaan, omdat de scholen
gesloten waren. Deze geschatte opbrengst hebben we wel
meegenomen in het financiële plaatje en zal worden voorgeschoten
door de Ouderraad, waarvoor ook weer onze dank!
Dat betekent dat we de sponsorloop in het nieuwe jaar zullen laten
plaatsvinden en wel op woensdag 16 september. Hierover volgt na de
zomervakantie meer informatie, maar noteer deze belangrijke datum
alvast in uw agenda!

GROEP 1/2
Thema Zomer
Wij zijn begonnen met het thema Zomer. Het boek Boer Boris gaat naar zee is
een leidraad voor onze lessen. Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar
zee. Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee? We gaan op stap
met boer Boris en maken kennis met de dieren op de boerderij aan de hand van
reken- en taalactiviteiten en werken natuurlijk over de zomer. De huishoeken
zijn omgebouwd in het thema. Zo er is een ijssalon, een strandhuis en er is zelfs
een uitkijktoren gemaakt voor strandwachters. De kinderen maken werkjes
binnen het thema.
Nieuw buitenspeelgoed
Afgelopen week hebben we nieuw buitenspeelgoed gekregen, dit was dan ook
wel hard nodig. Een bakfiets, een fietstaxi, een enkele fiets, een dubbele fiets,
een politiewagen, zandbakspeelgoed, loopklossen en insectenbakken. De
kinderen vinden het fantastisch, kijk maar mee:

GROEP 3
Twee weken gaan we nu weer met de hele groep naar school. En wat hebben
we het gemist. Natuurlijk is het allemaal weer wennen, maar wat kunnen we
weer fijn samenspelen, want we hebben onze klasgenoten wel gemist. We
kunnen weer gezellig kletsen met elkaar en we hadden elkaar veel verhalen
vertellen.
En na een lange tijd is ook de gym weer gestart met meester Joël en meester
Jason. In park Eekhout kunnen we weer gymmen. Samen voetballen,
renspelletjes en fanatiek tikspelletjes doen. Dat was een groot succes!

GROEP 4/5
In groep 4/5 hebben we de afgelopen weken hard gewerkt en tussendoor
ook fijn samen spelletjes gedaan of gekletst. Drie kinderen uit groep 5
hebben nog hun spreekbeurt gegeven. Daniel had een spreekbeurt over de
Tweede Wereldoorlog, Meke over de Eerste Wereldoorlog en Dieuwke over
knuffels.
Hieronder stukjes van Kiki, Meke, Jens en Daan:
Hoi
De afgelopen 2 weken hebben we veel gedaan. Zoals gymmen in het park.
We gingen voetballen en nog veel meer. De plek wisselt af we gingen ook
een keer onder de overkapping waar eerst city-post was. We moeten in het
park vanwege corona. We hebben ook een studiedag gehad dat was ook
leuk. We moesten ook veel werken.
Kiki
We gymden eerst in het park eekhout, nu gymmen we bij de overkapping
waar eerst city post was. Je kan er heel leuk gymmen. In het park ook. De
afgelopen 2 weken hebben we veel geleerd. Het leukst vond ik het
spellingwerkboek. We doen vaak aan het eind van de dag een spelletje of
we tekenen. We deden bijvoorbeeld levenstandbeeld, stopdans of
moordenaartjes. Maar we deden ook spelletjes uit de spelletjeskast. Wat ik
zelf het leukste vind is de gym.
Meke
Het was leuk de afgelopen 2 weken. We hebben in het park en bij city post
gegymd/ We hebben ook heel leuke spelletjes gedaan. Moordenaar en
levend standbeeld.
Jens
Hoi iedereen
Ik ben Daan en ik schrijf een stukje voor de nieuwsbrief. De gym van de
afgelopen weken waren leuk. Maar het was vooral nat. De school vond ik
ook leuk vooral tekenen. De jus is heel lief en ik vind het leuk dat we naar
een andere groep gaan. De groepjes zijn wel oke😉 En mijn vrienden zitten
er niet ver vandaan. Dat was het alweer. Dit was Daan later 😊!

GROEP 7
Wat fijn om weer met zijn allen in de klas te zijn. Natuurlijk is het ook
wel weer even wennen om niet je eigen ritme te bepalen en weer een
hele dag naar school te gaan. Want de kinderen in groep 7 hebben hard
gewerkt tijdens het thuiswerken. Knap gedaan allemaal!
In groep 7 staat ook elk jaar het verkeersexamen op de planning. Dit
jaar is dat allemaal iets anders gelopen, maar gelukkig kan zowel het
theoretische deel als het praktische deel doorgaan. Voor het
theoretische deel hebben de kinderen de verkeersregels en
verkeersborden goed geoefend. En maandag 15 juni hebben zij het
theoretisch examen afgelegd. Hier is de hele klas voor geslaagd!
Gefeliciteerd! Maandag 22 juni krijgen ze nog het praktisch
verkeersexamen en zullen ze een ronde door Zwolle fietsen. Zet hem
op, kanjers!

GROEP 8
Nog een paar weken te gaan en groep 8 neemt afscheid van de
Parkschool. Dat moet natuurlijk goed gevierd worden en
ondanks alle omstandigheden zijn ouders en leerkrachten hier
volop mee bezig om dit zo leuk en bijzonder mogelijk in te
richten. Over teamwork gesproken!

Zo kon bijvoorbeeld het schoolkamp dit jaar niet doorgaan,
maar hier gaan we toch een draai aan geven. In plaats van een
schoolkamp op locatie slapen de kinderen vrijdag 26 juni een
nacht op school, De N8 Van 8! Onder begeleiding van een aantal
leerkrachten zullen die avond allerlei leuke activiteiten worden
gedaan in de school speciaal voor de kinderen van groep 8. Als
start van De N8 Van 8 organiseren de ouders een BBQ voor de
kinderen op het plein en ’s ochtends staat er natuurlijk een
lekker ontbijtje klaar na een nachtje lekker lang slapen 😉!
Woensdagavond 1 juli zal de echte afscheidsavond zijn voor
groep 8. Dan staat de filmpremière en diploma-uitreiking van
groep 8 gepland. Normaal gesproken wordt op zo’n avond de
afscheidsmusical opgevoerd door de kinderen op het
Thorbeckecollege. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om een
film te maken met de kinderen op school en deze in de avond in
première te laten gaan, geheel in stijl! De voorbereidingen voor
de film zijn volop bezig en een vader van groep 6 (Joeri
Kamphuis van IF-TV) is bereid om de school daarbij te helpen en
ondersteunen. Daarnaast hebben we de Buitensociëteit bereid
gevonden om hun zaal beschikbaar te stellen. Doordat het
precies op 1 juli is mogen alle kinderen 2 personen meenemen
en kan iedereen gepaste afstand houden.

Verder staan er nog tal van andere leuke activiteiten en
verrassingen te wachten voor deze kanjers. Het is zo leuk om te
zien hoe deze kinderen omgaan met de omstandigheden en hier
telkens het beste van proberen te maken. Grote complimenten
naar deze kinderen!
Ondanks alles wordt het vast en zeker een geweldig mooi slot
voor de kinderen van groep 8 waar je hopelijk met nog veel
plezier op terug kan kijken!

STICHTING VRIENDEN VAN DE PARKSCHOOL

Wij zijn blij te kunnen meedelen dat wij deze maand € 3.800,- euro
hebben kunnen doneren aan de school. Door de succesvolle
aardbeienactie van vorig jaar en de vrijwillige donatie van een
aantal ouders, hebben we dit mooie bedrag kunnen realiseren.
Daarmee komt helaas een eind aan ons avontuur van deze stichting.
We hebben gemerkt dat het structureel ophalen van “extra” gelden
voor de school helaas niet haalbaar is.
Het geld wordt goed besteed bij de aanleg van het nieuwe
schoolplein, zodat alle kinderen hiervan kunnen genieten. Ouders
bedankt voor jullie donaties!!!
Vanuit de school willen we de bestuursleden van de stichting, Kim,
Harke, Thom en enkele andere initiatiefnemers hartelijk bedanken
voor de inspanningen. Een mooi initiatief wat niet helemaal is
geworden waar we van droomden.
Heel erg bedankt voor de mooie donatie voor het schoolplein!!

BEWEGINGSONDERWIJS
Afgelopen weken hebben wij tijdens de gymlessen de lessen buiten op
het schoolplein en in Park Eekhout gegeven.
Wij vonden het super om te zien dat alle leerlingen weer fanatiek,
enthousiast en met plezier aan het bewegen waren.

Wij hopen natuurlijk dat, nu de zomer eraan komt, het bewegen door
blijft gaan.
Voor in de zomervakantie worden er verschillende activiteiten door ons
of samen met partners georganiseerd. Bekijk daarom onze
sportkalender of houdt deze tijdens de zomervakantie in de gaten.
https://sportservicezwolle.nl/sportkalender

Wij,
meester
Joël en meester Jason, wensen iedereen een hele
Met
sportieve
groet,
sportieve en fijne zomervakantie toe, waarbij er maar veel bewogen
mag worden en zien na de zomervakantie iedereen graag weer terug in
de gymzaal.

Jason Huisman
Coördinator & buurtsportcoach Stadsdeel centrum
j.huisman@sportservicezwolle.nl

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

