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BESTE OUDERS
Van harte welkom op de Parkschool!
De eerste schooldag van uw zoon of dochter komt steeds dichterbij.
Wij hopen dat u en uw kind hier net zo naar uitkijken als wij.
Tijdens de kennismakingsgesprek(ken) heeft u al veel informatie gekregen over
onze school. Maar mogelijk heeft u nog vragen, zoals: wat gebeurt er in de klas?
hoe verloopt een schooldag? wat wordt er van mij als ouder/verzorger verwacht?
Daarom vindt u in dit boekje meer informatie, inclusief een checklist voor de
eerste schooldag.
De Parkschool bestaat ruim 150 jaar en is daarmee de oudste basisschool van
Zwolle. Een school waar oude tradities zich ontwikkelen tot nieuwe perspectieven
in de toekomst. Hierbij staat aandacht voor de groei van de leerling centraal.
Zelfkennis, zelfvertrouwen en een positieve instelling zijn kernbegrippen in onze
manier van werken. Daar starten we al op de eerste schooldag van uw kind mee.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,
juf Maike, juf Mirjam, juf Gabriela en Meester Dennis
De informatie in dit boekje is van toepassing op een 'normale' situatie. In verband
met de corona maatregelen zullen bepaalde zaken anders gaan.
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CHECKLIST
VOOR HET EERST NAAR SCHOOL
WENDAGEN
Nadat uw kind is ingeschreven op de Parkschool neemt de
leerkracht, ongeveer 6 weken voor de eerste schooldag,
contact met u op. Samen met de leerkracht plant u dan
twee wendagen. Tijdens deze wendagen kan uw kind
kennismaken met de leerkracht, zijn of haar nieuwe
klasgenoten en de dagelijkse activiteiten op school.
De eerste tijd op school is gevuld met nieuwe indrukken.
Om uw kind makkelijker te laten wennen, leest u hieronder
wat u kunt voorbereiden.
• Het schoolplein is in het weekend open. Maak hier
gerust gebruik van. Op deze manier weet uw kind waar
de school is en wat voor speeltoestellen er zijn, zoals de
zandbak en het speelhuisje met glijbaan.
• De bibliotheek heeft verschillende prentenboeken over
de eerste schooldag. Het is leuk en nuttig deze, voor de
eerste schooldag, samen met uw kind te lezen.

• Zowel voor uw kind als voor de leerkracht is het ideaal
wanneer uw kind zelfstandig naar het toilet kan, de
handen kan wassen en zich kan omkleden voor
bijvoorbeeld gymlessen. We vragen u om hier alvast
thuis mee te oefenen.
• Label (gym- of regen)kleding, rugzak en andere
persoonlijke eigendommen, zodat spullen niet kwijtraken.
• Gymschoenen zonder veters zijn het handigst,
bijvoorbeeld schoenen met klittenband. Gymkleding is
nog niet nodig. Kinderen uit de groepen 1 en 2 mogen
nog in hun ondergoed en hemd/t-shirt meedoen.
• Denkt u ook alvast na over welk eten en drinken u mee
wilt geven? Met een broodtrommel, een beker en een
(rug)tasje begint uw kind goed voorbereid aan de eerste
schooldag.
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DE EERSTE SCHOOLDAG
• De deur van de school gaat om 08.20 uur open.
De lessen starten stipt om 08.30 uur.
• De groepen 1 en 2 zijn op maandag, dinsdag en
donderdag om 14.45 uur vrij.
Op woensdag en vrijdag om 12.00 uur.
• Uw kind krijgt een eigen stoel aangewezen.
• De kinderen hebben in de ochtend een korte pauze
waarin ze een koekje of fruit kunnen eten.
Tussen de middag is er een lange lunchpauze.

• Om hoofdluis te voorkomen, vragen wij u de luizenzak te
gebruiken. Deze vindt u, met de naam van uw kind erop,
de eerste schooldag aan de kapstok naast het lokaal.
Hier mogen de jas, sjaal en gymschoenen van uw kind
in. Het is slim om de luizenzak met bijvoorbeeld een
lintje of sleutelhanger herkenbaar te maken voor uw
kind.

We moedigen u graag aan om uw kind een lekkere
gezonde maaltijd en tussendoortjes mee te geven.
Zorg voor een apart bakje voor de ochtendpauze en
de lunch. Dit voorkomt dat de leerling alles al tijdens
de eerste pauze op eet. Melk kan in de koelkast
bewaard worden.
• Het is handig wanneer uw kind een setje reservekleren
bij zich heeft. Uw kind kan iets te enthousiast in de
regenplassen hebben gesprongen of er is een ander
ongelukje gebeurd.
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CONTINUROOSTER
De Parkschool heeft een continurooster: uw kind blijft
de hele dag, ook tijdens de lunch, bij ons op school.
De vrijwillige bijdrage voor deze Tussen Schoolse Opvang
(TSO) bedraagt € 35,00 per kind, per jaar.

Het bedrag kan worden overgemaakt op IBAN:
NL86 RABO 0103 548 432 ten behoeve van de
‘Stichting Beheer Gelden Tussenschoolse Opvang
Openbare Parkschool’, o.v.v. naam en groep van uw kind.
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EEN DAG IN GROEP 1
Spelenderwijs leren, structuur en regelmaat staan
centraal in groep 1 en 2. In de klas hangen hiervoor
dagritmekaarten die de structuur van de dag aangeven.
Er is bijvoorbeeld een kaart voor spelen en werken,
eten en drinken, buitenspelen en voor de kring.
Kinderen én ouders/verzorgers kunnen zo volgen wat
er in de klas gebeurt.

Is er een leerling jarig? Dan gaan we zingen en kan een
kleine traktatie worden uitgedeeld. Ouders/verzorgers van
de jarige leerling mogen als ze willen nog even blijven.
SPELEN IN DE KLAS
Tijdens het spelen in de klas wordt gewerkt met een
kiesbord waar plaatjes van de activiteiten op staan. De
kinderen kunnen met hun eigen naamkaartje een activiteit
kiezen om te gaan doen.

DE DAG START IN DE KRING OF AAN TAFEL
Op maandag staan de stoelen, voorzien van de namen van
de kinderen, al klaar in de kring. We delen de verhalen van
de kinderen over het weekend, bespreken het dagritme,
zingen en doen een taal- of rekenactiviteit. Op dinsdag t/m
vrijdag starten we met een spel inloop. De kinderen gaan
aan hun tafel zitten en gaan aan het werk met het materiaal
wat klaar staat. Daarna gaan we in de kring.
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Meestal hebben de activiteiten een thema, zoals seizoenen,
dieren of ‘de wereld rond‘. Tijdens het spelen wordt er met

LEERLINGVOLGSYSTEEM
De ontwikkeling van de leerlingen houden we goed in de

kleine groepjes kinderen aan een bepaalde activiteit
gewerkt en is er vooral tijd om te spelen met de materialen
uit de klas.

gaten. We plaatsen alle observaties over uw kind in ons
online leerlingvolgsysteem ‘Parnassys leerlijnen jonge kind'.
Hierdoor heeft de leerkracht een goed zicht op de
ontwikkeling van het kind.

WE GAAN UIT VAN HANDELEND LEREN
Kinderen leren snel door spelenderwijs in aanraking te
komen met taal en rekenen. We starten ook met specifieke
vakken zoals lezen en schrijven met ‘de letter van de week’.
We geven les in wereldoriëntatie en we starten in groep 1
al met Engels. De Parkschool is een zogenoemde
‘EarlyBird school’, wat betekent dat we meer, eerder en
uitdagender Engelse les geven.

Sommige kinderen hebben behoefte aan extra begeleiding
of meer uitdaging naast het vaste programma. Voor deze
leerlingen kijken de leerkrachten en de intern begeleider
naar ‘onderwijs op maat’. We doen dit altijd in overleg met
u als ouder/verzorger.

SOCIAAL EMOTIONEEL
Er is op de Parkschool veel aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling. We leren van de breinhelden Effi
en Furon over de krachten van ons brein. Dit zijn lessen
waarin we werken aan vertrouwen, rust, veiligheid en
wederzijds respect. Zo stimuleren we ook de persoonlijke
ontwikkeling van de leerlingen én houden we de sfeer op
school goed.
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ACTIVITEITEN
De Parkschool organiseert veel activiteiten. Ook op het
culturele en persoonlijke vlak staat spelenderwijs leren
centraal. Hoogtepunten zijn klassenshows, de sportdag
en het bezoek van Sinterklaas.
De kosten van deze activiteiten betalen we onder andere
uit de Ouderbijdrage. Deze bedraagt per kind: € 25,00
voor het eerste kind en € 22,50 voor de volgende kinderen
uit uw gezin. Wanneer uw kind tussen januari t/m april
instroomt, is de bijdrage € 12,50 per kind.
Deze bijdrage kan onder de vermelding van de groep
en naam van uw kind(eren), worden overgemaakt op
IBAN: NL86 RABO 0103 548 432 ten behoeve van de
Ouderraad van de Parkschool.
PEUTERGYM
Sportservice Zwolle verzorgt ‘Peutergym’ (kinderen tussen
de twee en vier jaar) Aanmelden kan via de website:
www.sportservicezwolle.nl.

ACTIVITEITEN SPECIAAL VOOR GROEP 1 EN 2
• De klassenshow: een voorstelling door de groep
voor medeleerlingen én ouders/verzorgers.
• Het kleuterfeest: een speciale ochtend voor de
allerjongsten van de school.
• Sportdag: op een speelse manier worden de
kinderen sportief uitgedaagd.
• Speelgoeddag: de laatste vrijdag van de maand
mag iedere leerling een stuk speelgoed meenemen
om op school mee te spelen.
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CONTACT MET SCHOOL EN LEERKRACHT
Communicatie tussen de school en ouders/verzorgers
is van groot belang. U kunt altijd een afspraak maken
met de leerkracht van uw kind; per e-mail en tijdens het
halen of brengen van uw kind. Ook moedigen wij u aan
om ons feedback te geven: leren doen we van elkaar.

• Om de drie weken ontvangt u onze digitale nieuwsbrief,
deze staat ook op de website.
• Iedere klas heeft een eigen Klasbord.app voor nieuws.
• Op onze website www.parkschoolzwolle.nl vindt u
meer informatie, o.a. de schoolgids en actuele agenda.

VASTE CONTACTMOMENTEN MET DE LEERKRACHT
• Voortgangsgesprek: ongeveer vier weken na de start
in groep 1/2.
• Oudercontactgesprekken: vijf keer per schooljaar,
waar nodig vaker. Het eerste gesprek gaat over de
sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. De
overige gesprekken gaan over de algehele voortgang.
THUIS OP DE HOOGTE BLIJVEN
• Het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem
‘Parnassys’: hier vindt u nieuws over uw eigen kind,
zoals rapporten, verzuim en gespreksverslagen. Zodra
uw kind naar school gaat, krijgt u een inlogcode voor dit
portaal.
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OUDERBETROKKENHEID
We kunnen niet zonder de hulp van ouders/verzorgers.
Deze hulp kan variëren van het meenemen van kosteloos
materiaal voor knutselwerkjes tot het helpen met ‘luizenpluizen’. Deze specifieke verzoeken om ouderhulp ontvangt
u van de groepsleerkracht via de Klasbord.app.
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD EN OUDERRAAD
Er zijn twee raden waarin ouders/verzorgers actief zijn:
de medezeggenschapsraad (MR) en de ouderraad (OR).
In de MR praten ouders/verzorgers en leerkrachten met
elkaar over de inhoud en uitvoering van het
onderwijsbeleid.
Zie: www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/mr
De OR bestaat uit ouders/verzorgers die diverse activiteiten op onze school organiseren. Elke groep vaardigt
een ouder/verzorger af voor de OR.
Zie: www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/or
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HEEFT U VRAGEN?
Bel met T. 038 - 421 18 83
of mail met de directie: directie-parkschool@ooz.nl

Westerlaan 22, 8011 CC Zwolle
T 038 - 421 18 83
info-parkschool@ooz.nl
www.parkschoolzwolle.nl

MEER INFORMATIE
Download onze schoolgids op:
www.parkschoolzwolle.nl/voor-ouders/schoolgids
Kijk op onze website:
www.parkschoolzwolle.nl
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