15 oktober 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Het is alweer herfstvakantie! Wat gaat de tijd toch snel.
Wat is het fijn om alle ouders weer in school te zien. We
hebben al een aantal leuke activiteiten gehad,
waaronder een succesvolle opening van het schoolplein
en de opening van het stationsplein. Wat een feest!
Verderop in de nieuwsbrief leest u hier meer over.
Afgelopen woensdag hebben we gelukkig weer een
boekenmarkt kunnen organiseren in het kader van de
Kinderboekenweek.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne vakantie!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits

18 OKTOBER - 22 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE
25 OKTOBER - 26 NOVEMBER
SCHOOLBREED THEMA ‘MIJN WIJK, MIJN STAD’
28 OKTOBER
FIETSLICHTCONTROLE
9 NOVEMBER (8.30 – 9.30 UUR)
INLOOPSPREEKUUR JEUGD- EN GEZIN
10 NOVEMBER
KLASSENSHOW 1/2C
11 NOVEMBER
STUDIEDAG
13 NOVEMBER
INLOOPSPREEKUUR JEUGD- EN GEZIN
22 NOVEMBER - 26 NOVEMBER
OUDERGESPREKKEN (FACULTATIEF)

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2B: Marte van Assen
Groep 1/2C: Yara van der Klogt
Groep 1/2D: Eefke Sloothaak
Wij wensen Marte, Yara en Eefke een fijne en leerzame tijd toe
op de Parkschool!

NIEUWE LEERLINGEN VOOR 2022
Wordt uw zoon of dochter in 2022 alweer 4 jaar? We willen u
vragen om dan het aanmeldformulier van onze school in te
vullen. Deze kunt u downloaden op de website of vragen bij
Ellen, e.svajgr@ooz.nl Zo kunnen wij alvast rekening houden
met de kleuters die bij ons op school zullen komen.

NIEUWS
VAN HET TEAM

INLOOPSPREEKUUR JEUGD- EN GEZINSWERKER
Opvoeden is vaak een leuke maar ook uitdagende klus waarbij u
soms best tegen dingen aan kunt lopen. Misschien vindt u dingen
lastig of ziet u dat het niet goed gaat met uw kind thuis of op school.
Veelal kunt u met uw zorgen en vragen bij familie, vrienden of buren
terecht. Wanneer dat niet kan of niet de juiste antwoorden oplevert,
kan het fijn zijn om er met een onafhankelijke professional over te
praten.
Op onze school is Harriët Admiraal werkzaam als Jeugd- en
gezinswerker vanuit het Sociaal Wijkteam. Mocht u een vraag
hebben dan bent u welkom op het inloopspreekuur op school. Deze
organiseren wij op dinsdag 9 november en maandag 13 december
tussen 8.30-9.30u. U kunt binnenlopen zonder aanmelding.
Wilt u graag contact opnemen, maar lukt het niet op deze data?
Harriët is ook bereikbaar via h.admiraal@swt.zwolle.nl

ZIEKTE ILSE
Ilse is ziek. Haar werkzaamheden als administratief medewerkster
proberen we met elkaar zo goed mogelijk op te vangen. Heeft u
vragen over Parnassys kunt u het beste contact opnemen met
Richard Doppenberg (r.doppenberg@ooz.nl). We hopen dat ze na
de herfstvakantie haar taken weer gedeeltelijk kan oppakken.

INVALPOOL
Op dit moment zijn er weinig tot geen invallers in de pool bij
OOZ(Openbaar Onderwijs Zwolle). We proberen alles zo goed
mogelijk op te lossen met elkaar. Afgelopen vrijdag en ook deze
week hebben we een groep naar huis moeten sturen, omdat er geen
invaller en ook niemand in het team beschikbaar was. We
verwachten dat dit helaas vaker kan gebeuren. Onze excuses
hiervoor!

EVEN VOORSTELLEN…
Hallo, ik ben Jet Struik. Ik ben 25 jaar oud
en woon al 8 jaar met heel veel plezier in
Zwolle. Vanaf 1 november ga ik aan de slag
in groep 4. Ik heb veel zin om op de
Parkschool te beginnen aan deze nieuwe
uitdaging. Naast mijn werk ben ik graag met
vrienden en familie.
Ik vind het leuk om te varen, lezen, bezig te
zijn met interieur of op een stedentrip te
gaan in eigen land. Ik hoop jullie snel te
ontmoeten. Voor nu een fijne herfstvakantie.
Hartelijke groet,
Jet

OPENING SCHOOLPLEIN
Na 3 jaar ontwerpen, tekenen, nadenken en brainstormen is dan
eindelijk het mooi vernieuwde groene schoolplein geopend. Het
plein was prachtig versierd met vlaggetjes en ballonnen van Ballon
Station. We vonden het erg fijn om zoveel ouders te zien bij de
opening. Daarnaast waren ook meerdere sponsoren aanwezig en
kregen we zelfs hoogstaand bezoek van het koninklijk
echtpaar. Raadslid dhr Mulder heeft samen met het koninklijk
echtpaar het lint doorgeknipt waarna de kinderen dit hebben gevierd
door te dansen op muziek, bloembollen te poten en het eten van
een heerlijk ijsje.
De school heeft tijdens de opening het vignet 'Groene school'
ontvangen vanuit stichting Springzaad. Zij stimuleren het natuurlijk
spelen op het schoolplein. We hebben samen nog 2 doelen gekozen
waaraan we in de toekomst kunnen werken. We willen graag nog
meer beplanting op het plein. Echter, we wachten eerst nog
even, zodat we kunnen kijken hoe alles dat er nu staat gaat groeien
en bloeien. Inclusief de bollen die door de kinderen zijn gepoot.
Waar we nu wel mee aan de slag willen gaan, is het spelen met
natuurlijk materiaal. Denk hierbij aan het spelen met takken om een
hut te kunnen bouwen. Heeft u thuis uw tuin gesnoeid en mooie
takken waar de kinderen mee kunnen spelen? U mag ze neerleggen
bij de bijenhotels op het plein.
Wat is het team trots op het mooie resultaat en wat spelen de
kinderen heerlijk op alle nieuwe speelmogelijkheden die het plein nu
te bieden heeft. Het is geweldig dat de school zoveel positieve
reacties ontvangt over de vernieuwing van het schoolplein.

GROEP 5A: OP ‘SUPERSPONS-EXPEDITIE’
Op maandag 4 oktober kregen de kinderen van groep 5a hoog
bezoek van wethouder Ed Anker. Hij vertelde de klas over
klimaatverandering en de toename en extreme droogte of grote
regenval en hoe dit gevolgen heeft voor de inrichting van Zwolle.
Na een korte uitleg gingen we samen op ‘superspons-expeditie’.
Opzoek naar de grootste ‘spons’ van Zwolle.
Met regenlaarzen aan en een flinke dosis nieuwsgierigheid kregen
de kinderen op het stationsplein uitleg over op welke manieren het
nieuwe stationsplein heel veel regenwater kan opvangen. We
zagen hoe het water onder de klinkers wegzakt door dit te testen
met een gieter, we namen een kijkje in de fietsenstalling die zo
gemaakt is dat deze bij ernstige regenval veel water kan
vasthouden, we zagen hoe 20.000 planten bijdragen aan een
betere afwatering en tot slot kwamen we uit bij de
SUPERSPONS. Het hoogtepunt van de ochtend! Hiervoor was
een grote giertank vol water aangerukt. Er werd heerlijk gedanst in
het water en met verbazing gekeken naar de grote draaikolk.

OPENING STATIONSPLEIN
Vrijdag 8 oktober mocht groep 5a aanwezig zijn bij de officiële
opening van het vernieuwde stationsplein. Onder toeziend oog
van burgemeester Peter Snijders, directieleden van de
Nederlandse Spoorwegen en Prorail sprongen de kinderen in de
vijver voor het station. Hierna mochten de kinderen een ritje
maken in het reuzenrad. Vanuit het reuzenrad kregen we een
prachtig uitzicht over de stad.

Foto’s zijn gemaakt door
Peter Denekamp

BOEKENMARKT
We hebben er twee jaar op moeten wachten maar eindelijk, het
kon weer! Even afwachten hoe het uit zou pakken, heeft iedereen
nog “muntjes”? We zijn inmiddels zo gewend aan het pinnen....
Hoe kunnen we de indeling maken op ons mooie nieuwe plein,
past het er nog allemaal op? Nou, iedereen die is geweest heeft
kunnen zien en ervaren dat deze twijfels ongegrond waren. Het
plein was ouderwets volgeladen met boekenliefhebbers en er was
ook weer heerlijk veel keuze uit allerlei soorten boeken.
Ongeveer overal zaten kinderen en lagen boeken. Een feest om
naar te kijken en mee te genieten van de blijdschap als iemand
weer HET écht mooiste boek heeft kunnen vinden! Er liep ook een
kleine Bumba rond, vol trots met een zelf uitgekozen boekje in de
handen. Een leerling uit groep 3 kon maar niet kiezen, WAT is nu
het leukste leesboek? Ik denk dat er die middag héél wat kinderen
tevreden in een nieuw boek zijn gedoken.

ONDERBOUW
De afgelopen periode hebben de onderbouwgroepen gewerkt over
het thema “Worden wat je wil”. Dit naar aanleiding van de
Kinderboekenweek 2021. Er is gesproken over wat een beroep is,
welk beroepen ouders hebben, wat jezelf later graag zou willen
worden en wat er voor nodig is om een beroep te kunnen
uitoefenen. In groep 1/2a hebben we onder andere stilgestaan bij
het beroep dierenarts. Zo werd onze huishoek omgetoverd tot een
heuse dierenartspraktijk inclusief wachtkamer. De kinderen
mochten knuffels van huis meenemen om na te laten kijken door
één van de dierenartsen. Er zijn de afgelopen weken heel wat
dieren geholpen door het aanleggen van een verband of door het
geven van een zalfje of pilletje. Mooi om te zien hoe de kinderen
helemaal opgingen in het spel. Ook de werkjes, reken- en
taalactiviteiten stonden in het teken van de verschillende
beroepen. Kortom een leuke en leerzame periode die we in de
toekomst zeker vaker gaan uitvoeren.

MIDDENBOUW
De middenbouw heeft deze week ook gewerkt over het thema
beroepen. Er kwamen veel ouders in de klas om over hun beroep
te vertellen. Onder andere een politieagent, kinderfysiotherapeut,
verpleegkundige en een huisarts hebben ons meer geleerd over
hun beroep. Leuk om op deze manier met verschillende beroepen
kennis te maken. Een beroepenjacht hoorde er ook bij vanaf groep
4, op het plein op zoek naar beroepen! Natuurlijk hebben we ook
het lied “Worden wat je wil” veel gedanst samen. Het thema is
afgesloten met een gezellige boekenmarkt!

BOVENBOUW
In de bovenbouw hebben we de afgelopen weken gewerkt over
Noord-Amerika. Eerst hebben we nagedacht over wat we al weten
en hebben we onderzoeksvragen bedacht. Wat willen we nog
leren over Noord-Amerika. We hebben lessen over Columbus
gehad en de kinderen hebben in groepjes boten ontworpen. Dit
begon met een oriëntatiefase, hoe zien boten eruit? Waar moet
een boot aan voldoen? Vervolgens maakten ze een schets en
daarna kon het bouwen beginnen. Kunnen de boten ook drijven?
Ook hebben de kinderen in duo’s/groepjes een presentatie
gemaakt. Ze kozen een staat uit en zochten over deze staat
informatie op. Hoe zit het met de politiek, hoe is het klimaat welke
bezienswaardigheden zijn er? Deze verwerkten zij in een
PowerPoint/Prezi/muurkrant en presenteerden zij aan de groep!

GROEP 1/2B
Op vrijdag 15 oktober mocht groep 1/2b de eerste klassenshow
van het jaar doen. Er is hard geoefend op de liedjes, dansjes en
versjes. Bij de eerste show kwamen kinderen uit de school kijken
en de broertjes en zusjes en bij de tweede show vaders, moeders,
opa’s en oma’s. Wat hebben de kinderen het goed gedaan!

PLUSGROEPEN
Deze week sloten de plusgroepen het schimmelproject af. De
kinderen hebben heel veel geleerd over schimmels, bacteriën,
virussen, infecties en onze natuurlijke verdediging daartegen. Het
conserveren van voedsel, schimmels in huis, op je lijf, hoe werkt
vaccineren, wie ontdekte het vaccineren enzovoorts. We hebben
door microscopen gekeken naar de verschillende soorten
schimmels, we hebben de gistproef gedaan en onder andere met
behulp van melk, zetmeel en jodium geleerd hoe snel virussen
zich kunnen verspreiden. Het was een zeer leerzaam project.
Ons volgende project, na de herfstvakantie, zal gaan over DNA. Ik
heb van sommige kinderen al gehoord dat er ouders zijn die
werken of onderzoek doen aan DNA. Ik nodig iedereen die uit
hoofde van zijn beroep of hobby iets weet of kan laten zien over
DNA van harte uit om een gastles te komen geven. Dat zouden we
heel erg waarderen!
Namens de plugroepen wens ik iedereen een fijne vakantie.
Juf Sandra Beumer (s.beumer@ooz.nl)

Beste ouders,
Vanuit de OR hebben we voor de activiteiten gedurende het jaar
een vast budget als kader waarbinnen we e.e.a. organiseren
(Sinterklaas, Kerst, Pasen, etc ). Ieder jaar proberen we een
bedrag vrij te houden om te besteden aan iets wat vooraf aan het
jaar nog niet bekend is, maar wat ten goede komt aan de leerlingen
of aan de ouderparticipatie/relatie tussen school en ouders.
Afgelopen jaren hebben we dit bijvoorbeeld besteed aan boeken
voor de schoolbibliotheek, het inhuren van allerlei attracties voor
Koningsdag en het Zomerfeest, een bijdrage aan het nieuwe
groene schoolplein en een bijdrage aan tablets.
De inkomsten de afgelopen jaren zijn wat gestegen, doordat het
aantal leerlingen stijgt en steeds meer ouders de vrijwillige bijdrage
voldoen, en de uitgaven de afgelopen 2 jaren zijn (door Corona)
wat gedaald. Daardoor hebben we nu een wat grotere reserve
opgebouwd. Graag zouden we jullie willen vragen om mee te
denken over de besteding hiervan. Er is ongeveer 5000 euro
beschikbaar hiervoor. We zouden dit bedrag in 1 keer kunnen
besteden aan iets groots, maar we zouden ook 5 a 10 kleinere
ideeën kunnen oppakken die een positieve bijdrage leveren.
Graag horen we welke goede ideeën jullie hebben! Je kunt een
mailtje sturen naar de ouderraad via: or-parkschool@ooz.nl
Op 28 oktober hebben we een gezamenlijke OR/MR-vergadering
waarin we deze ideeën willen doorspreken. Zou je voor die tijd je
idee willen insturen?

Alvast dank,
De Ouderraad

HEEFT U VRAGEN?
Bel 038 – 421 18 83
Of mail met de directie: a.gerrits@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

