18 september 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn alweer vijf weken bezig en iedereen zit weer
helemaal in het ritme! Helaas blijven de
coronamaatregelen ons bezig houden en zijn we in de
afgelopen weken druk bezig geweest in 2 werkgroepen
met ouders en leerkrachten om de continuïteit en kwaliteit
van ons onderwijs te waarborgen. Hierover krijgt u eind
volgende week een brief. Ook hebben we alle activiteiten
voor dit schooljaar onder de loep genomen. Hier leest u
meer over in deze nieuwsbrief! Ondanks dit alles hebben
we een fantastische sponsorloop gehad. De kinderen
hebben erg hun best gedaan en er is veel geld opgehaald
voor ons mooie schoolplein. Ook staat de
Kinderboekenweek op de planning! Het thema is ‘en
Toen!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits en Martin Sangers

21 T/M 25 SEPTEMBER 2020
OMGEKEERDE OUDERGESPREKKEN VOOR
GROEP 1 T/M 7 (via Teams)
U kunt zich via Schoolgesprek nog inschrijven t/m 19
september.
30 SEPTEMBER T/M 11 OKTOBER 2020
KINDERBOEKENWEEK
7 OKTOBER 2020
CULTUURDAG OP DE PARKSCHOOL
8 OKTOBER 2020
BOEKENRUILMARKT KINDERBOEKENWEEK
9 OKTOBER 2020
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
12 OKTOBER T/M 16 OKTOBER 2020
HERFSTVAKANTIE

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Julia Bos
Groep 7/8: Dylan Pieter
Wij wensen Julia en Dylan een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM
SPONSORLOOP 16 SEPTEMBER 2020
Wat een plezier en enthousiasme was er woensdagochtend in het
park te zien! De kinderen hebben goed hun best gedaan met de
sponsorloop! De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben heel wat 100
meter rondjes gerend. En groep 5 t/m 8 hadden de grotere ronde
van 300 meter. Geweldig om het plezier en doorzettingsvermogen
van de kinderen te zien. Met elkaar zijn er heel veel rondjes
gerend. De hulpouders hebben dan ook veel kruisjes mogen zetten
op de stempelkaarten. Daarvoor nog onze dank! Na afloop konden
de kinderen even bijkomen met wat drinken en een appel. Dit is
gesponsord door de Jumbo en Gooody Fooods. Wat een mooie
plek had deze drinkpost op de route! Ook daarvoor onze dank.
Uw zoon/dochter heeft de sponsorlijst en de stempelkaart mee
teruggekregen naar huis. Graag zouden wij het geld in een
gesloten envelop met naam + groep + totale bedrag en
sponsorlijst ontvangen op school. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 25
september a.s. worden ingeleverd bij de groepsleerkracht.
Daarna zullen wij bekend maken welk bedrag er is op gehaald voor
het groene schoolplein!
Zodra het schoolplein is afgerond zal er een officiële opening
plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zal er wel gekeken
moeten worden hoe deze opening zal gaan. Hierover wordt u nog
verder geïnformeerd.

KINDERBOEKENWEEK
THEMA “EN TOEN…….”
Op 30 september is de opening. In elke groep wordt natuurlijk weer
extra aandacht besteed aan een mooi boek, passend in dit thema.
Bij de kleuters is er al een start gemaakt met het thema
“Dinosaurussen”. Die gaan dus echt héél ver terug in de tijd. In de
tijdlijn van toen naar nu zijn er natuurlijk ontzettend veel belangrijke
gebeurtenissen geweest. Elke groep zal deze periode weer veel
kennis opdoen en vooral véél genieten van taal.

Wel erg toepasselijk in deze Coronatijd…, normaal sluiten we dan
af met een gezellige boekenmarkt. Helaas kan dat dit jaar niet door
gaan. Maar we denken in oplossingen en dus wordt het nu : “De
ruilmarkt”. Dit zal zijn op donderdag 8 oktober.

Elk kind mag maximaal 5 boeken meenemen. Deze boeken worden
dan onderling geruild. We doen dit per gang, de interesse is dus wat
meer rond de eigen leeftijd gericht nu. Het is precies hoe we het
noemen, een RUIL markt, één boek van jou tegen één boek van mij.
En hopelijk komen de kinderen dan toch weer met een verse
boekenvoorraad naar huis.
GA OP AVONTUUR IN EEN BOEK!
In de bieb staan tijdmachines in de vorm van een boek.
Stap maar in, begin te lezen en je bent voorlopig zoek.
Zoefff, daar ben je in Egypte of in het Oude Griekenland.
En je bent een dik boek verder bij de Romeinen aanbeland.
Kriskras reis je door de eeuwen in een papieren tijdmachien.
Hoe het er precies aan toeging kun je aan de plaatjes zien.
Wie het heden wil begrijpen gaat het beste maar op zoek
in de bieb vol tijdmachines in de vorm van een boek.

WERKGROEP CORONA
Zoals u heeft kunnen lezen in de brief van 5 september jl. is er
een werkgroep samengesteld die aan de slag is gegaan met de
activiteiten in verband met de coronamaatregelen.
In deze tijd van Corona moeten helaas veel activiteiten aangepast
worden. De aanpassingen hebben vooral te maken met de 1,5
meter regel voor ouders binnen school. Onze gangen zijn erg
nauw, daardoor kunnen we de 1,5 meter afstand niet waarborgen.
We hebben per activiteit scherp gekeken op welke manier we
deze kunnen organiseren. In de komende nieuwsbrieven vindt u
iedere keer een update over de activiteiten en hoe wij deze willen
gaan organiseren. Uitgangspunt is dat de RIVM voorschriften
gevolgd worden en voor de kinderen de activiteiten zoveel
mogelijk doorgaan. Dat zal niet bij alles lukken. We zoeken
bijvoorbeeld naar een alternatief voor het kerstdiner. Wij vinden
het erg spijtig dat we ouders vaak minder kunnen betrekken bij de
activiteiten nu. Helaas zijn de mogelijkheden op dit moment
beperkt.

TOESTEMMING GEBRUIK BEELDMATERIAAL
U heeft in het verleden, en nieuwe ouders bij de inschrijving, een
formulier ingevuld met daarop uw toestemming m.b.t. de publicatie
van beeld- en filmmateriaal.
Wij hebben deze gegevens overgezet naar Parnassys en houden
rekening met uw toestemming. Wij willen u via deze nieuwsbrief
erop attenderen dat u deze toestemming altijd kunt aanpassen
en/of intrekken. Mocht u een formulier willen ontvangen om
opnieuw in te vullen of heeft u dit nog niet ingevuld en ingeleverd,
dan kunt u een mailtje sturen naar Ilse Schollaardt van de
administratie: i.schollaardt@ooz.nl

CULTUURDAG
Op woensdag 7 oktober a.s. houden we op school een cultuurdag.
Deze dag is het alternatief voor de Afrikadag die door Corona is
komen te vervallen. De organisatie is in handen van
Kunsteducatie Nederland.
Op deze dag krijgen de kinderen een workshop aangeboden:
Afrodans, Percussie; Trash, Graffiti/artdesign of Djembé. Groep 1
t/m 4 volgen 2 korte workshops en groep 5 t/m 8 volgt 1 workshop.
In de groep zullen de kinderen van groep 5 t/m 8 zichzelf
inschrijven voor een workshop.
Vanwege Corona kunnen we geen ouders toelaten. Via foto’s op
Klasbord hopen we jullie toch een inkijkje te kunnen geven in deze
dag. Vlak voor de cultuurdag krijgt u via Klasbord nog een paar
korte mededelingen.

KLEUTERGROEPEN (1/2)
Maandag 14 september jl. zijn de kleutergroepen begonnen met het
thema “Dinosaurussen”. Tijdens de opening van dit thema zijn wij
begonnen als echte archeologen. Zo zijn we op zoek gegaan naar
verschillende soorten bodemschatten die ons iets vertellen over de
geschiedenis. Wij hebben munten, sieraden, een fossiel en een bot
gevonden. Zou dit bot van een echte dinosaurus zijn geweest?
Mooi om het enthousiasme bij leerlingen en leerkrachten te zien!

GROEP 4A EN 4B
VOOR HET EERST NAAR DE BIEB!
Donderdag 3 september jl. mochten beide groepen 4 voor het
eerst naar de bibliotheek. Eerst was het de beurt aan groep 4b
die samen met juf Pauline en juf Dieuwke heen gingen en daarna
was het de beurt aan groep 4a met meester Elroy en wederom juf
Dieuwke. De kinderen kregen allemaal op school een eigen tasje
waar ze de boeken in konden doen.
Door de mevrouw van de Stadkamer werden de regels en de
handelswijze in de bibliotheek uitgelegd voordat de kinderen
boeken mochten uitzoeken. Er werd duidelijk uitgelegd waar
welke niveau boeken te vinden waren en daarna mochten de
kinderen zoeken naar 2 boeken die zij leuk vonden.
Voor sommige kinderen was de keuze snel gemaakt terwijl
andere kinderen de boeken nauwkeurig bij langs gingen.
Door het biebbezoek konden de kinderen vrijdags al in hun
nieuwe boek lezen en dat deden ze dan ook met veel plezier!

BERICHT VAN DE VERKEERSOUDER

Mijn naam is Din Rijniers, ik ben verkeersouder voor de
Parkschool. Ik ben aanspreekpunt voor alle ouders als het over
verkeerszaken gaat en help de schoolleiding met het vergroten
van de verkeersveiligheid rondom de school. Doel is dat alle
leerlingen elke dag veilig van en naar school kunnen komen!
Dit proberen we te bereiken door te kijken wat er buiten gebeurt,
te luisteren naar ouders en leerlingen en door mogelijke
knelpunten in de verkeersinfra voor te leggen aan de gemeente.
Ook worden ontwikkelingen in de buurt op de voet gevolgd
(ontwikkeling Stationsplein en Westerlaan, bouwplannen van
Citypost en de voormalige KPN-centrale) om te controleren wat
de invloed daarvan gaat zijn op het verkeer van en naar de
Parkschool.
Daarnaast organiseren we jaarlijks vlak voor de wintertijd een
fietsverlichtingscontroleactie. Dit jaar zal dat op donderdag 22
oktober a.s. zijn, meer info volgt in de volgende nieuwsbrief.
Door de coronamaatregelen is dit jaar het brengen en halen van
leerlingen ook anders dan we gewend zijn. Zo wordt het poortje
halverwege het schoolplein gebruikt wat leidt tot meer drukte op
de parkeerstrook langs de Westerlaan. Wat in het algemeen geldt,
geldt op deze strook in het bijzonder: het meeste verkeer op
schooltijden zijn ouders die onderweg zijn; te voet, met de
(bak)fiets of de auto. Wij bepalen dus grotendeels onze eigen
verkeersveiligheid en die van de leerlingen! Daarom is het van
belang dat we met elkaar rekening houden en elkaar de ruimte
geven. Neem de tijd om je kinderen naar school te brengen, dan
gaat het een stuk gemoedelijker.
Tips voor ouders op de fiets: verdeel je over de ruimte tussen de
gekleurde pionnetjes (denk aan Corona), maar probeer de weg en
de fietsstrook vrij te houden.
Tips voor ouders met de auto: maak gebruik van het terrein van
Citypost. De borden met wegsleepregeling gelden niet voor
ouders op tijden van brengen en halen.
Ik ben altijd benieuwd naar vragen en opmerkingen, hieronder
staat het emailadres dat daarvoor gebruikt kan worden.
Groet, Din Rijniers
verkeersouder-parkschool@ooz.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

