9 oktober 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is alweer herfstvakantie, wat gaat de tijd snel.
We hebben intensieve, maar ook leuke weken achter de
rug. De cultuurdag afgelopen woensdag was een groot
succes. Wat was er een betrokkenheid bij alle kinderen te
zien en wat hadden ze een plezier!
De kinderboekenweek is ook alweer afgelopen.
Er is ontzettend veel gelezen over het thema ‘en toen’ en
er zijn fantastisch mooie werkstukken gemaakt door alle
kinderen.
De sponsorloop was een enorm succes! In deze
nieuwsbrief leest u er meer over.
Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits en Martin Sangers
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NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2b: Hannah Korpel
Groep 1/2c: Hidde van de Pol
Groep 5/6: Wessam Abdul Rahman
Wij wensen Hannah, Hidde en Wessam een fijne en leerzame tijd
toe op de Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM
CORONA
COLLEGA’S GETEST
Zoals u weet kreeg meester Fabian vorige week te horen dat hij
positief getest was. Hij is al een aantal dagen klachtenvrij. Het is bij
Fabian gelukkig bij lichte klachten gebleven.
De afgelopen weken zijn drie andere collega’s negatief getest.

VENTILATIE
Het bestuur van Openbaar Onderwijs Zwolle heeft onderzoek
laten doen naar de ventilatie op de scholen en CO2 metingen
verricht.
U krijgt hier kort na de herfstvakantie nog verder bericht over,
maar de conclusies in het kort:
In het hoofgebouw zijn in twee lokalen een dag lang metingen
verricht. We hebben tijdens de metingen de wintersituatie
nagebootst, dus de ramen niet wijd open, maar voor een klein
gedeelte.
Als resultaat van de metingen geldt dat alle scores op de
Parkschool -hoofdgebouw- groen waren. Dat betekent dat de
ventilatie voldoet aan de geldende richtlijn.
In het ‘Marnixgebouw’ waar de groepen 4 t/m 8 zijn gehuisvest,
zijn de metingen verricht in twee lokalen van het Celeanum.
Als resultaat van de 8 metingen geldt dat op een na- hier waren
de ramen per abuis gesloten- alle scores in het Marnixgebouw
groen waren.
Dat betekent dat de ventilatie voldoet aan de geldende richtlijn.
Er zal na de vakantie ook nog gemeten worden in twee lokalen
waar groepen van de Parkschool zitten.

VERTREK MEESTER FABIAN
Meester Fabian werkt bij ons als vervanger voor juf Suzanne in
groep 6. Juf Suzanne geniet nog van haar zwangerschapsverlof
en zal 4 januari weer gaan starten.
Fabian werkt ook op obs de Wieden en krijgt daar uitbreiding van
uren, zodat hij de Parkschool zal verlaten. We willen hem enorm
bedanken voor zijn inzet en wensen hem natuurlijk veel succes
op de Wieden. Meester Casper Koopman zal zijn taken tot de
kerstvakantie overnemen.

SPONSORLOOP
Op woensdag 16 september jl. hebben alle kinderen goed hun
best gedaan bij de sponsorloop. Het doel van de sponsorloop
was: "Het schoolplein groen, dat gaan we doen!" En dat de
kinderen daar enthousiast voor waren dat was tijdens de
sponsorloop goed te zien!
Daarna zijn de kinderen op pad gegaan om het geld op te halen.
Wat is er een enorm bedrag opgehaald voor ons groene
schoolplein. In totaal is er € 10.107,57 opgehaald! Wat zijn wij
daar ontzettend trots op! Wij willen dan ook graag de sponsoren
bedanken voor hun bijdrage.
Een enorm bedrag en natuurlijk is dan de vraag wat gaat hiermee
allemaal gebeuren?
Zoals eerder al is vermeld, zal er een bedrag worden besteed aan
de beplanting van het schoolplein. Daarnaast zullen er ook
schoonlooprekken en borstels worden aangeschaft voor iedere
ingang.
Met de geslaagde sponsorloop hopen wij dat de kinderen kunnen
gaan genieten van het spelen en van alle mogelijkheden die het
schoolplein straks te bieden heeft!

STICHTING LEERKRACHT
De afgelopen periode hebben wij met het team gewerkt aan het
doel:
“De leerlingen ervaren een positieve en veilige sfeer binnen
de klas en in de school.”
Op een dinsdag in de twee weken en een donderdag in de twee
weken kwam het team bij elkaar om een bordsessie uit te
voeren.
Tijdens de bordsessies wordt besproken hoe het bij de
leerkrachten gaat (check-in) en in hoeverre het doel toegepast
kan worden in de praktijk. Hiervoor heeft elke leerkracht een
beginmeting, een tussenmeting en uiteindelijk een eindmeting
ingevoerd. Naast de bordsessies hebben we bij elkaar in de
klassen gekeken. We kijken dan gericht naar het doel en in
hoeverre het doel ingezet wordt. Hierin geven we elkaar
feedback en nemen we het geleerde mee naar onze eigen
onderwijspraktijk. Zo leren wij van elkaar.

Bij de laatste studiemiddag (woensdag 16 september) hebben
meerdere werkgroepen een nieuw doel opgesteld voor de
komende periode. Dit zijn doelen waaraan wij als school gaan
werken. De werkgroepen hebben dit gepresenteerd aan het
team. Het team maakt dan de beslissing welk doel voor de
komende periode het meest efficiënt is. Het team heeft
uiteindelijk besloten dat het doel: “De leerlingen kunnen
zelfstandig aan een leerdoel/weektaak werken “ vanaf de
herfstvakantie tot de kerstvakantie wordt dit doel gebruikt bij de
bordsessies en tijdens het leren van elkaar.

CULTUURDAG 7 OKTOBER
ONDERBOUW
Het En toen …. Festival: Wát een fantastische dag! In de
groepen 1 t/m 4 werden er verschillende workshops
aangeboden. De kinderen waren
ingedeeld bij de workshops djembé, percussie, verhalende
kunst en hiphop. We hadden er geweldig weer bij. Bij de djembé
zaten we zelfs heerlijk in het zonnetje. Lachende gezichten,
creatieve tekeningen en fanatiek dansende kinderen was het
resultaat van deze mooie ochtend.

GROEP 4A
Groep 4a mocht deelnemen aan de workshops verhalende
kunst en hiphop. Bij de workshop verhalende kunst hebben de
kinderen met krijt en verfstiften getekend op de daarvoor
bestemde grote kartonnen vlakken. Één karton per groepje
werd versierd. De kinderen konden hun eigen creativiteit kwijt in
een groepsopdracht.
Tijdens de hiphop workshop ging het dak eraf. Er werd gedanst
onder leiding van een zeer goede en enthousiaste dansleraar.
Er werden allerlei verschillende moves geoefend en deze
werden vervolgens tot een mooie complete dans gevormd.
Een zeer geslaagde ochtend wat ons betreft!

GROEP 4B
De kinderen hebben tijdens de cultuurdag 2 workshops gevolgd.
Hieronder hebben Kéke en Tess stukjes geschreven over de
workshops.
Eerst ging iedereen lezen en toen deden we smilies.
Toen gingen we naar buiten naar een meneer. Toen gingen we
trommelen en toen gingen we dansen. Toen kreeg iedereen een
traktatie, een koekje en wat drinken. Toen ging iedereen naar
huis. We vonden het een leuke dag.
Groetjes Kéke
We gingen eerst met een meneer mee om te trommelen. Met de
trommels gingen we spelletjes doen. We gingen daarna naar de
klas en we kregen wat eten en drinken. Toen gingen we naar een
meester en met de meester gingen we dansen.
Het was een erg leuke dag.
Groetjes Tess

BOVENBOUW
We hebben woensdag de cultuurdag gehad met spetterende
workshops. De kinderen konden kiezen uit; graffiti, hiphop,
percussie en djembé spelen. Het enthousiasme bij de kinderen
was groot! Er zijn mooie presentaties neergezet! Het was voor de
leerkrachten ook een leuke ochtend om alle verschillende
talenten van de kinderen te zien!

BOEKENRUILMARKT
Donderdag 8 oktober: ons alternatief voor de boekenmarkt
Fantastisch dat er toch zó veel kinderen boeken hadden
meegenomen! Er is ook zeker met veel plezier rondgesnuffeld en
mooi overlegd over het wel of niet ruilen met elkaar. Een enkeling
wilde toch liever het boek houden en dat mocht natuurlijk ook.
Knap hoe onze leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 dit zo
zelfstandig hebben kunnen uitvoeren.
Voor zover ik gehoord heb was er maar één geval “van ruilen
komt huilen”. Toevallig echt een jonge kleuter die toch verdriet
had vanwege de ruil en dit dus graag weer terug wilde draaien.
En ook dit is opgelost. Mooi dat we op deze manier toch het
plezier in boeken weer centraal hebben kunnen stellen!

BERICHT VAN DE VERKEERSOUDER

JAARLIJKSE FIETSVERLICHTINGSCONTROLE
Op donderdag 22 oktober gaan we op de Parkschool weer de
fietsverlichting controleren. Omdat het weekend erna de wintertijd
ingaat, is het belangrijk dat alle kinderen op school beschikken
over een fiets met werkende verlichting zodat ze te allen tijde goed
zichtbaar zijn. Misschien fietsen de kinderen niet in het donker
naar school, ze zullen vast wel eens naar muziekles of sport gaan.
Voor de duidelijkheid hieronder wat volgens de ANWB is
voorgeschreven:
VERLICHTING
-

Een fiets heeft wit of geel licht aan de voorkant en rood licht
aan de achterkant.

-

De lampen zitten vast aan de fiets. Losse lampjes mogen
alleen op het bovenlichaam aan kleding of een tas vastzitten.
Dus niet op het hoofd, armen of benen.

-

Lampen zijn goed zichtbaar, de voorlamp schijnt recht voor je
op de grond.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 55,REFLECTOREN
•
Achterop de fiets zit een rode reflector onder het zadel of aan
het spatbord.
•

De pedalen hebben aan de voor- en achterkant gele
reflectoren.

•

De banden of velgen hebben een witte of gele reflecterende
band.

Is dit niet in orde? Dan is de boete € 35,Het is aan de ouders/verzorgers om te zorgen dat alles werkt;
omdat we alle fietsen willen controleren, kunnen we geen
fietsenmaker gaan spelen. Wat ik nu regelmatig zie zijn
voorlampen die naar beneden hangen, kunnen die vastgezet
worden? Graag de kinderen op die donderdag naar school laten
fietsen, alleen dan kunnen wij ze controleren.
Mochten er ouders zijn die het leuk vinden om die dag tussen
8.30 uur en ongeveer 12.00 uur mee te helpen (mag ook een
uurtje), dan graag een berichtje aan mij. Het is geen hoogdravende
techniek en met een paar extra handen is het zo gedaan.
De controle voeren we buiten uit, de volwassenen kunnen prima
op voldoende afstand aan de slag.
Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle
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
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