27 november 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De feestdagen staan voor de deur. De school is inmiddels
volop in de sinterklaassfeer en alle kinderen zijn verwend
met iets lekkers in hun schoen. Op vrijdag 4 december
verwachten we Sinterklaas op school. We kijken er naar
uit! Na de sinterklaasviering gaan we direct over naar de
kerst, minstens zo gezellig en sfeervol!
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief aan over
informatieverstrekking van toetsgegevens uit ons
leerlingvolgsysteem aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Dit is belangrijk om ons onderwijs goed te
volgen en te verbeteren. Daarnaast zijn sommige
gegevens belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek.
In de brief leest u hier meer over en ook hoe u, wanneer u
dit wilt, kunt laten weten dat u hiertegen bezwaar maakt.
De Parkschool heeft een subsidie toegekend gekregen
om inhaalprogramma’s te realiseren voor de opgelopen
achterstanden tijdens de lockdown. Verderop in deze
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Via school is er nu de mogelijkheid om uw kind lid te laten
worden van de bibliotheek, daarmee kan hij/zij boeken
lenen in alle vestigingen van de Stadkamer (zie bijlage).

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits en Martin Sangers
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NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2c: Nova-Lynn Wilkens en Luna Heerkens
Wij wensen Nova-Lynn en Luna een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM
SINTERKLAASFEEST 4 DECEMBER
Inmiddels is Sinterklaas weer in ons land aangekomen.
De school is prachtig versierd door de OR. Uiteraard brengt hij
ook een bezoek aan de Parkschool op vrijdag 4 december.
Vanwege de coronamaatregelen is er een aangepast
programma voor de Sint en de kinderen van de Parkschool.
De kinderen worden door de eigen leerkracht op de gewone
tijd verwacht op school (8.30 uur/8.40 uur) en gaan net zoals
anders naar de eigen klas. Er is dus dit jaar geen
gezamenlijke ontvangst op het plein met ouder(s)/verzorger(s)
en kinderen. De groepen 1 t/m 4 zullen Sint natuurlijk wel gaan
bezoeken. Deze groepen hebben een ochtendprogramma
waarbij ze op bezoek gaan bij de Sint in de grote hal.
Daarnaast zullen zij verschillende activiteiten ondernemen in
hun eigen bouw. Groep 5 t/m 8 starten in de klas met de
surprises. Hiervoor zijn inmiddels de lootjes getrokken. De
surprises kunnen vanaf 2 december mee naar school worden
genomen. Op 4 december zullen de kinderen van groep 5 t/m
8 ook nog een bezoekje brengen aan de Sint en zijn pieten.
Voor groep 5 t/m 8 worden de normale schooltijden
gehanteerd deze dag (14.45 uur/14.55 uur).
Wij zien uit naar een prachtig Sinterklaasfeest!

KERST-INN
Op woensdag 16 december hebben de kinderen de Kerst-inn.
Hierbij worden de groepen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) en
de bovenbouw (5 t/m 7) door elkaar in groepjes verdeeld. De
onderbouwgroepen worden begeleid door kinderen uit groep 8.
Tijdens deze ochtend zullen zij in zes rondes verschillende
activiteiten uitvoeren, denk hierbij aan het maken van een
kerstlichtje, kerstbingo of een kerstkleurplaat. Hiervoor zijn wij op
zoek naar glazen potjes. Deze mogen vanaf nu ingeleverd
worden bij de groepsleerkracht.

KERSTONTBIJT
Dit jaar hebben wij vanwege de coronamaatregelen in overleg
met de MR en de OR gekozen voor een kerstontbijt. Dit zal
plaatsvinden op vrijdag 18 december. De kinderen nemen deze
ochtend hun ontbijt mee naar school en nuttigen deze op een
feestelijke manier in de klas. Hierover krijgt u op 7 december
meer informatie.

INHAAL ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA
Vanaf september 2020 mochten scholen subsidie aanvragen
om hun leerlingen tot aan de zomervakantie 2021 maatwerk te
bieden met inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Het gaat
om achterstanden en vertragingen als gevolg van de sluiting
van scholen door het coronavirus.
De Parkschool heeft gekozen voor een programma gericht op
taalondersteuning en lezen in de onderbouw, omdat daar de
meeste achterstand is ontstaan tijdens de sluiting van de
scholen. Dit gaan we doen door leerlingen die moeite hebben
met lezen extra individuele ondersteuning te geven op de
maandag, woensdag en vrijdagochtend, daarnaast is er
gekozen voor extra taalondersteuning in de groepen 1 en 2
verzorgt door de logopedist.
Om uw kind de kans te geven zowel op school als thuis meer te
lezen, maakt de Stadkamer alle leerlingen van de Parkschool
lid van de bibliotheek. Wij vragen u uw naam-, adres-,
woonplaatsgegevens, geboortedatum en emailadres ter
beschikking te stellen aan de Stadkamer voor het aanmaken
van een lidmaatschap, zie bijlage. Het strookje onderaan de
brief kunt u uiterlijk 4 december a.s. inleveren bij de leerkracht
van uw kind.
Als uw kind al lid is van de bibliotheek hoeft u niets te doen.

PARNASSYS
In ons leerlingvolgsysteem ParnasSys staan alle gegevens van
uw kind en ook van u als ouder. Van uw kind kunt u de
vorderingen en ontwikkelingen zien van toetsen en gesprekken.
Daarnaast staan er ook heel veel praktische gegevens vermeld.
Hierbij kunt u denken aan adresgegevens, telefoonnummers,
noodnummers, mailadressen, huisartsgegevens, enz. Het is erg
belangrijk dat deze gegevens up to date zijn zodat wij u als
ouder kunnen bereiken als dit nodig is. Het gebeurt weleens dat
gegevens wijzigen. Wij vinden het erg prettig om ook op de
hoogte te zijn van deze wijzigingen.
U kunt een wijziging doorgeven via het ouderportaal van
ParnasSys. School krijgt bericht van uw verzoek tot wijziging.
Wij zullen dan de gegevens aanpassen in ParnasSys. U kunt
de wijzigingen ook mailen naar Ilse: i.schollaardt@ooz.nl

OUDERCONTACTEN
Door de huidige coronamaatregelen zien en spreken ouders en
leerkrachten elkaar veel minder dan voorheen. Dat is erg spijtig,
want deze contacten zijn voor ons allen waardevol en belangrijk.
Als team hebben we nagedacht over een manier waarop we toch
wat meer in contact kunnen komen met elkaar!
Bij het naar huis gaan van de kinderen, zal de leerkracht iedere
dag met de groep mee lopen naar buiten. Wanneer u een korte
vraag of mededeling heeft, kunt u even naar de leerkracht
zwaaien om contact te maken. Vervolgens kunt u samen met de
leerkracht op het plein een rustige plek zoeken waar u de afstand
kunt bewaren. Dit gaat echt om korte mededelingen, vragen of
iets wat belangrijk is voor de leerkracht om op dat moment te
weten.
Wel is het belangrijk dat u als ouder goed let op het bewaren van
de afstand tussen u en andere ouders als u bij het hek staat. We
willen voorkomen dat er ophoping ontstaat.
Heeft u een meer omvangrijke vraag of mededeling, dan kunt u
altijd telefonisch contact opnemen met school of de leerkracht
door een mail te sturen met het verzoek te bellen of een afspraak
te maken via Teams.
We hopen op deze wijze iets makkelijker met elkaar in contact te
kunnen komen.
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BLOCTESTEN
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft gelezen, willen wij het
beweegonderwijs van de leerlingen uit groep 3 t/m 8 in beeld
krijgen. Hiervoor zijn inmiddels de eerste bloctesten
afgenomen bij de kinderen van groep 3a, 3b, 5, 5/6, 6, 7/8 en
8. De resultaten zijn positief. De leerlingen waren enthousiast
en vonden het leuk. Hun inzet was goed, heel mooi om te zien.
Op dinsdag 8 december zijn de overige groepen aan de beurt.

GROEP 1/2C
“PLUK DE KLASSENSHOW!”
Vrijdag 13 november was het dan eindelijk zover. Na drie
weken oefenen mochten de kinderen van groep 1/2c de
klassenshow verzorgen. Deze klassenshow was gebaseerd op
het bekende verhaal van Annie M.G. Schmidt “Pluk van de
Petteflet”. In ons verhaal ging Pluk op zoek naar een leuk
huisje, dit verliep niet helemaal zonder problemen. Na een
lange zoektocht vond Pluk dan eindelijk een heerlijk plekje om
te wonen, een mooi huisje midden in het park. Helaas dacht
niet iedereen even positief over dit park. Zo was daar een
projectontwikkelaar die hele andere plannen had voor het park.
Het was namelijk de ideale plek voor een nieuw winkelcentrum.
Gelukkig had meneer Pen de oplossing, namelijk het planten
van een zogenaamde “Hasselbraamstruik”. Door het eten van
de vruchten van deze plant gingen de plannen voor het nieuwe
winkelcentrum mooi niet door. Pluk en zijn vrienden konden
hierdoor nog lang genieten van het mooie park. En zo liep het
verhaal toch nog goed af.

Wat was het een feest om de kinderen op het podium te zien.
In het begin was het best wel een beetje spannend om voor
zo’n groot publiek te mogen optreden, maar van die spanning
was al snel niks meer te merken. Helaas mochten ouders niet
aanwezig zijn, maar gelukkig hebben wij alles kunnen filmen
zodat ouders en familie de klassenshow thuis nog eens rustig
terug konden kijken.

VOETBALTOERNOOI AFGELAST
Het voetbaltoernooi dat zou worden gehouden in de
kerstvakantie op 22 december a.s. gaat niet door i.v.m. de
coronamaatregelen.
De organisatie is nog op zoek naar andere mogelijkheden.
Wij houden de ouders die hun kind hebben aangemeld op de
hoogte!
Met sportieve groet,
Joël Visscher
Buurtsportcoach
Assendorp/Kamperpoort

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

