18 december 2020

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Geheel onverwacht moesten de basisscholen weer sluiten en
samen met ouders overstappen op thuisonderwijs. Dit vinden
wij uiterst vervelend voor de kinderen, maar zeker ook voor de
ouders.
Het team heeft heel hard gewerkt om het thuisonderwijs zo
snel mogelijk weer goed te organiseren zodat de kinderen weer
thuis aan de slag konden. Dit is gelukt. Ook na de vakantie
pakken we dit samen met u weer op.
Jammer genoeg konden activiteiten rondom Kerst hierdoor
niet doorgaan. Gelukkig hebben we wel kunnen genieten van
het Sinterklaasfeest, mede dankzij de inzet van de ouderraad.
Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen en een
goede en vooral gezonde start van het nieuwe jaar 2021!
Hopelijk tot snel!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits en Martin Sangers

21 DECEMBER 2020 T/M 1 JANUARI 2021
KERSTVAKANTIE
22 JANUARI 2021
NIEUWSBRIEF KOMT UIT
27 JANUARI 2021
STUDIEDAG GAAT NIET DOOR. KINDEREN GEWOON
NAAR SCHOOL

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2a: Yfke Klemann en Jaivey Walian
Wij wensen Yfke en Jaivey een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM
WELKOM-TERUGONTBIJT
Omdat het Kerstontbijt niet heeft plaatsgevonden organiseren wij
een welkom-terugontbijt samen met de ouderraad. De datum dat
we weer naar school mogen is nog niet geheel bekend. We gaan
er nu vanuit dat dit maandag 18 januari zal zijn.
Om dit te vieren dat we weer gezellig met elkaar in de klas
kunnen starten, willen wij die ochtend beginnen met het welkomterugontbijt! Het is de bedoeling dat de kinderen dan weer hun
eigen ontbijt meenemen naar school en dit in de klas met elkaar
opeten. Het ontbijt moet in de broodtrommel en beker van het
kind passen, zodat het makkelijk mee naar school te nemen is.
Wilt u ook een bord, beker en waar nodig bestek, voorzien van
naam, willen meegeven?
Voor het vullen van de broodtrommel/beker kunt u denken aan:
* Lekker(e) broodje(s)
* Een (gepeld) eitje
* Stuk fruit
* Lekker sapje/melk etc.
Wij kijken uit naar een gezellige start met elkaar!

TOETSEN EN RAPPORTEN
Door de sluiting van de scholen zullen wij de toetsperiode
moeten verschuiven naar een latere periode. Het is belangrijk
dat de kinderen eerst weer even kunnen wennen op school dus
we zullen niet direct starten met de toetsen zodra de kinderen
weer naar school komen.
Door het verplaatsen van de toetsen, zullen ook de rapporten op
een latere datum meegegeven worden aan de kinderen omdat
deze een goed beeld moeten geven van de ontwikkelingen van
uw kind(eren). Ook de rapportgesprekken zullen hierdoor
verschuiven naar een latere datum.
Als we zeker zijn van de datum waarop de kinderen weer op
school mogen komen, zullen we u op de hoogte stellen van de
concrete data van bovengenoemde punten.
De studiedag die is gepland op 27 januari gaat niet door. Op
deze dag gaan de kinderen gewoon naar school. De studiedag
zullen we verplaatsen naar een later moment. Zodra dit moment
duidelijk is, zullen we ook deze datum met u communiceren.

ONTWIKKELING VAN DE OMGEVING
VAN DE SCHOOL EN DE
CONSEQUENTIE BETREFFENDE
PARKEREN
De fietsenstalling bij het station is in gebruik genomen.
De volgende fase zal de renovatie van het Stationsplein en de
Stationsweg zijn. Naar verwachting zal in het najaar de
reconstructie van de Westerlaan gaan starten.
Begin van het jaar (er is nog geen exacte datum aangegeven)
zal er een start worden gemaakt met de zeer grondige
verbouwing/gedeeltelijke sloop van het Citypost gebouw
tegenover de school. Ook wanneer het Citypost gebouw
gerenoveerd is zullen we geen gebruik meer kunnen maken
van dit terrein.
Dit zal inhouden dat leerkrachten, maar ook ouders er niet
meer kunnen parkeren. Met de gemeente is de school, samen
met verkeersouder Din Rijniers, in gesprek om een en ander in
goede en veilige banen te leiden. Van groot belang zal zijn dat
het aantal kinderen dat met de auto wordt gebracht zoveel
mogelijk wordt beperkt.

OPENING FIETSENSTALLING
Op 3 december jl. werd de nieuwe ondergrondse fietsenstalling
door de gemeente Zwolle officieel geopend en in gebruik
genomen. Vier leerlingen van onze school waren daarbij
aanwezig. Zij mochten de openingshandeling verrichten en als
eersten hun fiets stallen. Door loting waren Tony Huang, Bobbi
Kamphuis, Floor Groten Steenwelle en Aby Shan, allen uit
groep 7, daarvoor uitgekozen. Na een toespraak van
wethouder Ed Anker en gedeputeerde Bert Boerman mochten
de kinderen door het “lint” fietsen. Met ruimte voor 5.800
fietsen is de fietsenstalling één van de grootste bewaakte
stallingen van Nederland. Het was een erg leuke ervaring voor
onze leerlingen, ze deden het heel goed. RTV Oost was
aanwezig en ook op de site van de gemeente Zwolle is
hierover nog meer te lezen.

SINTERKLAAS IN 2020
Zelfs de Goedheiligman moest er aan geloven…, niet op een
originele manier naar de Parkschool komen, niet in elke klas een
gezellig bezoek, geen handje geven aan de kinderen die dat vaak
zo graag willen.
Maar, dankzij al die goede hulp van leerkrachten, ouders en
pieten werd het natuurlijk toch weer een heerlijk feest!
De groepen kwamen per bouw in de hal bij elkaar en hier liet Sint
ons weten dat hij echt wel het nodige kon vertellen over de
kinderen van de Parkschool. Meester Elroy heeft nog een Piet
“uitgedaagd”, wie kan het het langst volhouden met opdrukken?
En ja, meester won! Daarna werd er in de klassen nog gedanst,
gegymd en er werden diverse spelletjes gedaan. En dit jaar had
Sint ook tijd om een groepsfoto te maken met de hogere
groepen. Natuurlijk waren er pepernoten én een cadeautje voor
elk kind. Het was gelukkig een “ouderwets” gezellige dag!

KERST
In de afgelopen weken hebben we kunnen genieten van een
gezellige in kerstsferen versierde school. Hiervoor willen wij de
ouders van de OR bedanken.
De overige kerstactiviteiten hebben dit jaar helaas niet door
kunnen gaan. Iedereen bedankt voor het inzamelen van de potjes
voor de Kerst-inn, deze bewaren we voor volgend jaar.
Volgend jaar gaan we er weer een hele mooie kerstperiode van
maken met elkaar!

INZAMELING VOOR DE VOEDSELBANK
Op dinsdag 15 december hebben we de inzameling voor de
Voedselbank vervroegd gehouden. Dit was een groot succes! In
totaal zijn er 9 goed gevulde kratten met houdbare
chocolademelk en blikken soep opgehaald voor de Voedselbank.
Allen bedankt voor de bijdrage!

SCHOOLPLEIN
U heeft het vast al wel gezien…. Op dinsdag 8 december hebben
de hoveniers van Anno2000 het schoolplein aangeplant met
mooie bomen, struiken, hegjes en klimplanten. Hierdoor ziet het
plein er nog mooier uit dan het al was… en helemaal als we in het
voorjaar de eerste tekenen van bladeren, vruchten en kleur zullen
gaan zien! Binnenkort de puntjes op de i met de laatste planten
en wilgentakken, want het lukte net niet om alles te beplanten in 1
dag. En daarna: genieten maar!

Daarnaast hebben de kinderen van groep 4a ook bloembollen
gepoot. Ze zijn heel benieuwd hoe de bloemen eruit gaan zien als
ze boven de grond komen. De bloembollen hebben we gekregen
vanuit de gemeente Natuur Milieu en Educatie. Heeft u ook nog
bloembollen die maar blijven liggen? De kinderen poten ze graag
in de grond op het plein om te kunnen bewonderen wat er uit zo`n
klein bolletje komt groeien.

MEESTER JOS EN MEESTER DANIËL
Na een lange periode van afwezigheid is onze conciërge
Jos Mittelmeijer terug van ziekteverlof. Jos gaat in januari zijn
werkzaamheden weer geheel oppakken. We zijn blij dat Daniël
Schuuring zijn werkzaamheden in de tussentijd heeft
overgenomen. Daniël heel erg bedankt voor al je inzet!

Lieve kinderen van de Parkschool,
Elke ochtend komen jullie zelf naar binnen terwijl jullie ouders
achter het muurtje staan te zwaaien. Jas uit, tas ophangen,
handen wassen... alsof het nooit anders is geweest. Jullie
spelen met elkaar op het mooie natuurlijke plein, waar jullie ook
een geweldig bedrag voor hebben opgehaald. In de klassen
spelen en werken jullie met elkaar en helpen de meesters en
juffen. Jullie zorgen ervoor dat wij met plezier naar ons werk
gaan. Af en toe een spontane knuffel, ineens een handje in onze
hand, een grappige opmerking of een gekke mop, jullie maken
van iedere dag een feest!
Wij zijn ongelofelijk trots op jullie en wat hebben jullie dit jaar al
hard gewerkt!

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en hopen jullie zo snel
mogelijk weer in het echt te zien.

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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