6 november 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Na de herfstvakantie zijn we gestart met het project
wonen. In elke groep zijn alle kinderen aan de slag
gegaan met het maken van mooie, fantasierijke
woningen. Wat een betrokkenheid zie je bij alle kinderen
en wat een mooie samenwerking tussen de kinderen om
er iets fantastisch van te maken. Verder in deze brief leest
u er meer over en kunt u genieten van mooie verhalen en
prachtige foto’s!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits en Martin Sangers

13 NOVEMBER 2020
KLASSENSHOW GROEP 1/2C
27 NOVEMBER 2020
KLASSENSHOW GROEP 6
27 NOVEMBER 2020
NIEUWSBRIEF KOMT UIT

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Madelief Bosma
Groep 1/2b: Steffanie Verwindt en Simon Pannekoek
Groep 1/2c: Maurits Brouwer
Wij wensen de kinderen een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

VERTROKKEN LEERLINGEN
Amir (7) en Yaseen (1/2C) Aqatbouz zijn verhuisd en inmiddels
gestart op hun nieuwe school in Zwolle. We wensen ze veel plezier!

NIEUWS
VAN HET TEAM
NIEUWE LEERKRACHTEN
GROEP 7/8 EN 8
Juf Claudy Wichink van groep 7/8 en 8 is in het begin van dit
schooljaar uitgevallen.
De afwezigheid van Claudy is voor langere tijd. Voor de
vervanging hebben we een structurele oplossing gevonden.
Richard Winter vervangt haar vanaf maandag 2 november in
groep 7/8.
Ezra Yedema vervangt haar op de donderdag in groep 8.

GROEP 6
Juf Suzanne geniet nog even van haar zwangerschapsverlof
met haar zoon Jurre en man Jason.
Suzanne werd vervangen door meester Fabian. Fabian heeft na
de herfstvakantie echter een volledige baan op obs de Wieden.
Casper Koopman geeft nu op maandag en dinsdag les aan de
groep.
Vanaf 4 januari zal Suzanne weer aanwezig zijn.

AANMELDEN 3-JARIGEN
In januari starten we alweer met de eerste planning van de
groepen voor het schooljaar 2021-2022. Hiervoor is het goed om
te weten welke leerlingen we nog kunnen verwachten. Het
aantal leerlingen is bepalend voor het aantal groepen dat we
kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Wordt uw dochter of
zoon in het jaar 2021 4 jaar, wilt u haar/hem dan zo spoedig
mogelijk op school aanmelden.

BEWEEGNIVEAU LEERLINGEN GR. 3 T/M 8
Iedereen is uniek, en iedereen heeft zijn talenten. Ook op het
gebied van bewegen vinden wij het belangrijk dat iedereen
zijn/haar talenten kan ontdekken en in zijn/haar ontwikkeling
het beste uit zichzelf kan halen. Door het beweegniveau van
kinderen in beeld te hebben, kun je passende
beweegactiviteiten aanbieden. Hierdoor kunnen de kinderen
zich optimaal ontwikkelen. De vakleerkrachten gym kunnen de
lessen zo aanpassen dat deze voor iedereen uitdagend en
leerzaam zijn. Ook kan de vakleerkracht kinderen, uiteraard in
overleg met u, doorverwijzen naar passende
beweegactiviteiten die uw kind helpen in zijn/haar
beweegontwikkeling.

BEWEEGNIVEAU TESTEN
Om vast te stellen wat het beweegniveau is van de kinderen
wordt er op 17 november bij alle kinderen van groep 3 t/m 8 een
motorische test afgenomen. De test is ontwikkeld door de HAN
(Hogeschool Arnhem/Nijmegen). Hierbij wordt het huidige
bewegingsniveau van de kinderen gemeten door middel van de
BLOC-test. De test geeft een valide en betrouwbaar beeld van
het beweegniveau van de kinderen.

TRAKTEREN
We zijn heel blij dat de kinderen kunnen trakteren op school
omdat ze jarig zijn. Dit is helaas ook een periode niet het geval
geweest door destijds de maatregelen die van kracht waren.
Natuurlijk vieren we graag feestjes in de klas en staat de jarige in
het zonnetje! De traktatie die uw kind meeneemt naar school zal
echter een voorverpakte traktatie moeten zijn die u zo in de
winkel kunt kopen. Natuurlijk is het versieren van de verpakking
wel toegestaan. Het is echter niet de bedoeling dat u zelf
traktaties gaat maken, denk hierbij bijvoorbeeld aan fruitspiesjes
of zelfgebakken cakejes.
Wij hopen dat u rekening hiermee wilt houden zodat we het
trakteren op school kunnen blijven behouden.

STICHTING LEERKRACHT
Na de herfstvakantie zijn wij gestart met een nieuw doel op het
teambord: ‘De leerlingen kunnen zelfstandig aan een
leerdoel/weektaak werken.’ Dit doel zal in de periode tussen de
herfstvakantie en kerstvakantie centraal staan tijdens de
bordsessies van de leerkrachten, maar ook in de klas gaan de
kinderen er mee aan de slag.
Op school zijn wij al gestart met de twee wekelijkse bordsessies
en het bezoeken van elkaars lessen. Na het lesbezoek hebben
we met elkaar een feedback gesprek. Afgelopen maandag tijdens
de studiedag zijn wij, als team, verder gegaan met een nieuw
instrument van Stichting LeerKRACHT. Dit keer hebben wij
kennis gemaakt met het gezamenlijk lesontwerp. In tweetallen
hebben wij een les voorbereid om de kinderen zelfstandig aan
een leerdoel/weektaak te laten werken. Wat fijn om
onderwijsinhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan en weer
nieuwe ideeën op te doen. In de komende periode zullen wij
deze lessen ook gaan geven in de eigen klas. Bij de bordsessies
zullen de ervaringen met elkaar worden gedeeld. Zo leren wij van
en met elkaar; elke dag samen een beetje beter!

SINTERKLAASFEEST 4 DECEMBER
Op zaterdag 14 november komt de Sint weer in ons land.
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
krijgen zij nog een lootjesbrief mee op 16 november. Op
woensdag 18 november zullen de lootjes worden getrokken en
daarna kan het knutselen beginnen! 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).
Afgelopen jaren hebben de ouders geholpen
bij het versieren van de school. Dit jaar zal de
OR deze taak op zich nemen. Wij kijken uit
naar een mooie Sint met elkaar!

CULTUUR
Ieder jaar staat er één discipline van cultuur centraal op de
Parkschool. Vorig jaar was dat cultureel erfgoed en dit jaar is dat
dans. Iedere leerkracht krijgt de mogelijkheid om extern
cultuuraanbod uit te kiezen binnen deze discipline wat past bij de
groep. In de groepen 1/2 is bijvoorbeeld gekozen voor een
lessenserie in theaterdans.
Volgend jaar is de discipline muziek en het jaar daarna theater.
Vervolgens komt cultureel erfgoed weer aan de beurt. Zo krijgt
ieder kind elke discipline in ieder geval twee keer aangeboden
vanuit extern cultuuraanbod. Beeldende vorming en media
komen ieder jaar regelmatig terug. Buiten deze jaarlijkse
discipline is er ruimte voor aanbod zoals de cultuurdag een paar
weken geleden en wordt er cultuuraanbod gekozen passend bij
de thema's voor wereldoriëntatie. Mocht u meer willen weten
over het cultuuraanbod, zelf iets kunnen betekenen wat betreft
cultuur of wilt u eens meedenken over het cultuuraanbod? Mail
dan naar juf Maike (intern cultuurcoördinator) m.baptist@ooz.nl.

KLASSENSHOWS
Ook dit schooljaar zal elke groep een klassenshow doen.
Tijdens deze show staat zang, drama en dans centraal.
Helaas kunnen we dit jaar geen ouders uitnodigen bij de
klassenshows en daarom zullen de klassenshows gefilmd
worden. Hiervoor heeft u eerder een toestemmingsformulier
gehad. Vervolgens wordt de opname twee weken op Youtube
geplaatst met een verborgen link zodat u de klassenshow thuis
kunt bekijken. Bij iedere klassenshow zullen twee groepen
aanwezig zijn om de show te bekijken. Daarnaast krijgen alle
kinderen de mogelijkheid om één extra show uit te kiezen waar
het kind graag wil kijken. Dat kan dan bijvoorbeeld de show van
een broertje of zusje zijn of een vriendje dat in een andere klas
zit. De leerkracht zal dit met de kinderen inventariseren.
Onderstaand vindt u de planning van de klassenshows 20202021. Groep 8 heeft geen klassenshow maar een
afscheidsmusical.
Vrijdag 13 november: groep 1/2c
Vrijdag 27 november: groep 6
Vrijdag 29 januari: groep 5/6
Vrijdag 12 februari: groep 7/8
Vrijdag 19 februari: groep 1/2b
Vrijdag 12 maart: groep 1/2a
Vrijdag 26 maart: groep 5
Woensdag 31 maart: groep 3b
Woensdag 7 april: groep 3a
Vrijdag 9 april: groep 7
Woensdag 14 april: groep 4a
Vrijdag 16 april: groep 4b

GEVONDEN VOORWERPEN
Daniël Schuuring, conciërge, heeft alle gevonden voorwerpen
(kleding) uitgezocht. Hij heeft hiervan foto’s gemaakt. Zie
hieronder. Mocht er iets tussen zitten wat van u is, dan graag even
een mailtje naar Daniël: d.schuuring@ooz.nl

SCHOOLBREED THEMA ‘WONEN’
ONDERBOUW
Na de herfstvakantie zijn wij gestart met het schoolbrede thema
wonen. In de onderbouwgroepen staat Pluk van de Petteflet
centraal. Het verhaal van Annie M.G. Schmidt, waarin Pluk op
zoek is naar een huisje leeft enorm bij de kinderen. De kinderen
hebben onder andere gekeken naar verschillende manieren van
wonen. Een rijtjeshuis, wonen in een flat, een twee onder één
kapwoning, een woonboot etc. Maar wij hebben ook gekeken
naar het wonen in andere landen. Hoe wonen mensen in Afrika,
of hoe wonen mensen in de jungle? Daarnaast zijn er ook heel
veel bijzondere huizen. Zo kwamen wij erachter dat er mensen
zijn die een vliegtuig als huis hebben, er is zelfs een huis die op
de kop staat! Heel erg leuk was het ook om te zien hoe dieren
wonen. Veel bijzondere huizen zijn geïnspireerd op hoe dieren
wonen. Er is door de kinderen veel gebouwd, geknutseld en
getekend. De kinderen uit groep 1/2C zijn momenteel hard aan
het oefenen voor de klassenshow. Deze zal staan in het teken
van Pluk van de Petteflet.

GROEP 3 EN 4
In de groepen 3 en 4 is de laatste week veel tijd besteed aan het
maken van kamers in de meegebrachte schoenendozen.
Er ontstaan al mooie creaties!
Het maken van een huisvlog is een andere opdracht waarmee
heel veel kinderen enthousiast aan de slag zijn gegaan. Al met
al een leuk en leerzaam project!

MIDDENBOUW
Het thema wonen is in groep 5 en 6 inmiddels twee weken
bezig. Bij dit thema leren de kinderen meer over verschillende
onderwerpen die passen bij wonen. Zo leren de kinderen dat er
veel verschillende soorten huizen bestaan (kubuswoningen,
grachtenpanden, villa's, Tiny houses, etc.) dat er op
verschillende plekken op de wereld op heel andere manieren
gewoond wordt en hoe de constructie van een huis eruitziet, op
welke manier een huis milieubewuster gemaakt kan worden.
Daarnaast werken we in de klas aan een knutselopdracht. De
kinderen mogen hun droomhuis of droomkamer maken. Deze
ontwerpen die de kinderen in kleine groepjes maken, maken ze
van kosteloze materialen. Ook bekijken we zelfgemaakte vlogs
van de kinderen die een vlog hebben gemaakt van hun
slaapkamer of huis.

BOVENBOUW
In de groepen 7 en 8 hebben we ervoor gekozen met alle
kinderen een huis te gaan maken. In sommige groepen is
ervoor gekozen om per tweetal een ruimte te maken om zo
samen een groot huis te maken. In andere groepen maken
kinderen afzonderlijk een huis. Wat denken alle kinderen goed
over de ruimtes en details na. Superleuk om te zien! Naast
deze creatieve opdracht hebben we in de verschillende
groepen ook aandacht besteed aan de theorie achter het
bouwen van een huis. Zo hebben we het onder andere gehad
over hoe je een huis kunt bouwen, bouwstijlen door de jaren
heen, de grachtengordel en elektriciteit. Ook mochten de
kinderen een vlog over hun huis of slaapkamer maken om zo
de verschillen naar voren te laten komen. We zijn trots op het
eindresultaat!

VOORSTELRONDE VAN DE OUDERRAAD

Arjen de Wilde,
penningmeester

Michelle Hanekamp,
groep 2

Linda Langhout,
groep 4

Ellen Dubbeldam,
groep 1

Tamara Prins, secretaris
groep 3

Lous Kluin-Brummelhuis,
groep 5

Marlijn Beijer, voorzitter
groep 7

Marijke van Olst,
groep 6

Mirjam Smit,
groep 8

MAAK KENNIS MET VERSCHILLENDE SPORTEN
Vanaf aanstaande dinsdag 16 november kunnen de leerlingen weer
kennis maken met verschillende verenigingen, dit keer staat atletiek
op het programma.
Lijkt het uw kind leuk om mee te doen en te kijken bij de atletiekvereniging, dan zijn jullie van harte welkom!
Bekijk de poster goed daar staat de nodige informatie (zie bijlage).

BEWEEG EN ONTDEK
Sportservice Zwolle is bezig op Sportpark de Marslanden het
project ‘Beweeg en Ontdek’ op te starten.
Dit project duurt vier weken, waarbij we elke week een andere sport
gaan doen, op het sportpark. De doelgroep van dit project is groep
3, 4 en 5.
We gaan starten op maandag 16 november om 15.30 uur.
De kosten zijn 16 euro voor vier lessen/trainingen.
Bekijk de poster goed want daar staat de nodige informatie (zie
bijlage).
Lijkt het jou ook tof om mee te doen? Aanmelden dus!
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

