24 september 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn alweer vijf weken bezig en iedereen zit weer
helemaal in het ritme! We zijn erg blij dat we komende
week de maatregelen wat meer los mogen laten en
ouders weer mogen begroeten in de school. Verderop in
de nieuwsbrief staat nog een aanvulling op de brief van
afgelopen donderdag.
De info-avond was een enorm succes een grote opkomst.
Wat enorm fijn!
De cultuurdag afgelopen woensdag was echt fantastisch.
Wat een leuke workshops en wat was er een
betrokkenheid en plezier bij alle kinderen te zien
Kinderboekenweek staat weer op de planning! Het thema
is ’Worden wat je wil!’ We sluiten het weer af met een
gezellige boekenmarkt op 13 oktober. Verderop in de
nieuwsbrief leest u hier meer over.
Veel leesplezier!

Veel leesplezier
Namens het team,
Anette Gerrits

27 SEPTEMBER T/M 1 OKTOBER
DRIEHOEKGESPREKKEN
29 SEPTEMBER
OPENING SCHOOLPLEIN
5 OKTOBER
INFO AVOND VO
13 OKTOBER
BOEKENMARKT
15 OKTOBER
KLASSENSHOW GROEP 1/2B
18 OKTOBER – 22 OKTOBER
HERFSTVAKANTIE

NIEUWE LEERLINGEN
Groep 1/2b: Kato Hoekman en Jack Ennema
Wij wensen Kato en Jack een fijne en leerzame tijd toe op de
Parkschool!

NIEUWS
VAN HET TEAM

VERSOEPELINGEN AANSTAANDE MAANDAG
We zijn erg blij dat de deuren voor ouders weer opengaan,
maar we willen jullie er nog een keer extra op attenderen
om met één ouder in school te komen, anders wordt echt
veel te druk in de gangen. Mocht u liever nog niet in de
school willen, wat wij heel goed begrijpen, is het ook zeker
mogelijk om uw kind bij de ingang te brengen, zodat ze
met de andere kinderen mee naar binnen kunnen lopen.

STICHTING LEERKRACHT
Vorig schooljaar zijn we op school gestart met de werkwijze
van stichting leerKRACHT. Hierbij werken we met het hele
team gedurende een periode van een aantal weken aan
een doel, om de school elke dag weer een beetje beter te
maken. Tijdens deze bijeenkomsten (bordsessies), praten
wij met elkaar over ons onderwijs. Ook kijken we bij elkaar
in de klas, om van en met elkaar te leren.
Ook dit jaar zetten wij deze werkwijze door. Ons eerste doel
waar we mee aan de slag zijn gegaan is: ‘De leerlingen
hebben de komende periode één keer een uniek product
gemaakt volgens het procesgericht werken.’ Dit betekent
dat de kinderen tijdens een creatieve les eerst op
onderzoek uitgaan, kennismaken met verschillende
materialen en daarna pas aan de slag gaan om een
product neer te zetten. Tijdens de eerste studiedag dit
schooljaar heeft het team hier een teamtraining in gehad en
zijn we vol enthousiasme aan de slag gegaan.

GEDRAGSSPECIALIST IN DE SCHOOL
Naast lesgeven in groep 6 ben ik (Suzanne Huisman) op
de school bezig met de sociaal emotionele ontwikkeling
van leerlingen. Elke woensdag heb ik de tijd om binnen
school leerkrachten en groepen te ondersteunen waar
nodig. En zorgen we er met elkaar voor dat de sociaal
emotionele ontwikkeling goed in beeld is. Daarnaast zal
ik dit jaar ook individuele/groepjes leerlingen helpen met
hulpvragen op sociaal emotioneel gebied. Te denken
valt aan het omgaan met emoties, prikkelgevoeligheid,
faalangst, perfectionisme, impulsbeheersing.
Hierbij probeer ik samen met het kind oplossingen te
zoeken die het kind kan helpen en het zelfvertrouwen te
vergroten. Heeft u een hulpvraag op sociaal emotioneel
gebied en wilt u weten of ik uw kind ook kan helpen? U
kunt contact opzoeken met de leerkracht van uw kind.
Als ouder word je meegenomen in het proces.

KINDERBOEKENWEEK
De Kinderboekenweek heeft dit jaar als thema;
“WORDEN wat je WIL". Woensdag 6 oktober zullen we
met de kinderen deze week feestelijk openen.
Het onderwerp is een mooie aanzet om over ieders
dromen en interesses te spreken.
Als afsluiting is er woensdag 13 oktober een
boekenmarkt gepland. Deze is voor alle kinderen van
onze school. Onze leerlingen kunnen hier boeken
kopen of verkopen tegen een vaste prijs van 50
eurocent. Als je wilt verkopen neem dan ook een
kleedje mee om de boeken op te leggen. Wanneer u
uw kind een portemonneetje meegeeft met enkele 50
cent muntjes kunnen de kinderen ook zelf boeken
aanschaffen. Het is van 11.15 tot 12.00 uur. Wellicht is
het voor u mogelijk om erbij te zijn! Vooral voor de
onderbouwleerlingen is het erg leuk als u als
volwassenen gezellig met uw kind over het plein
wandelt.
Ook willen we net als eerdere jaren graag een terrasje
neerzetten waar de volwassenen een kopje koffie of
thee, met iets lekkers kunnen nuttigen. Hier willen we
graag hulp van ouders bij.
Wilt u helpen met het versieren/ inrichten van het plein
en/ of de verkoop van koffie? Graag een berichtje
naar m.burgman@ooz.nl
Wilt u komen voorlezen in de groep, iets vertellen over
uw beroep? Neem dan contact op met de leerkracht
van uw kind, dit kan ook via Parro.

SCHOOLPLEIN
Op 29 september van 11.00-11.45u is de officiële opening
van het vernieuwde schoolplein. U heeft hiervoor een
uitnodiging mee gekregen waarmee we u graag willen
uitnodigen om erbij te zijn. Op deze dag zullen we het
plein nog verder aanplanten met bloembollen en met
elkaar vieren dat we zo trots zijn op ons plein.
Zodra alle groepen op het plein staan, kunt u als ouder
achter de groepen komen staan en mee genieten van
wellicht heel bijzondere bezoekers aan onze school.....

HET DRIEHOEKGESPREK
Op de Parkschool vinden we het belangrijk om regelmatig
in gesprek te gaan met ouders, maar ook met het kind.
Kinderen kunnen zelf heel goed aangeven wat zij fijn
vinden op school, of wat zij juist niet fijn vinden. Wat zij
graag willen leren en waar de leerkracht rekening mee
kan houden. Het is fijn om hier samen met kinderen en
ouders over te kunnen praten want het gaat immers over
de ontwikkeling van het kind.
Vanaf schooljaar 2021-2022 willen we op de Parkschool 2
keer per jaar een kind-ouder-leerkracht
gesprek voeren. Wij noemen dit ‘het driehoek gesprek’.
Het eerste gesprek met kind, ouder en leerkracht zal zijn
in de week van 27 september. Het tweede gesprek is in
de week van 28 februari, het gesprek naar aanleiding van
het 1e rapport.
Voor het gesprek in september heeft u inmiddels een
bericht van de leerkracht ontvangen. U kunt samen met
uw kind het gesprek voorbereiden zodat het een
waardevol gesprek zal worden.
We zijn heel benieuwd hoe uw kind en u de gesprekken
ervaren. Mocht u na de gesprekken feedback willen
geven aan het team, dan kunt u de feedback sturen
naar Annelies, a.schreurs@ooz.nl en naar aanleiding van
de reacties zullen we met het team de driehoek
gesprekken ook gaan evalueren.

CULTUURDAG
GROEPEN 1-2

Dinsdag 21 september was er een cultuurdag op de
Parkschool. Voor alle groepen waren twee workshops
geregeld. Zo kregen de kinderen uit de onderbouw onder
andere een workshop over hiphop dans. Stap voor stap
leerden de kinderen een dans vol coole moves. Belangrijk
hierbij is dat je je vrij mag bewegen, voel de beat en laat
je gaan. Nou dat is zeker gelukt. Bij de andere workshop
leerden wij spelenderwijs programmeren. Met behulp van
zogenaamde BeeBots en een plattegrond gingen de
kinderen fanatiek aan het werk. Een BeeBot is een soort
van bestuurbare bij, die je stap voor stap kunt laten
bewegen over een plattegrond (programmeren). Hoe krijg
je de BeeBot in vakje a? Welk groepje krijgt zijn BeeBot
het snelste in vakje s? De kinderen probeerden de
BeeBots zo te programmeren dat hij in het juiste vakje
terecht kwam. Mooi om te zien hoe goed de verschillende
groepjes al kunnen samenwerken. Daarnaast was er nog
een muzikaal onderdeel genaamd “looping”. Met een
zogenaamde “loopstation” mochten de kinderen zelf
muziek maken. Dit apparaat kan geluiden herhalen en
samenvoegen tot muziek. Al met al een zeer geslaagde
dag!

GROEPEN 3
De kinderen van groep 3
hebben met de hele klas twee
workshops gevolgd.
We begonnen met graffiti
spuiten. Iedereen mocht een
stukje inkleuren en samen
hebben we een mooi
kunstwerk gemaakt.
De tweede workshop ging
over virtual reality. We hebben
onze droomwereld gemaakt
op Chromebooks. Het was
een leuke en creatieve dag!

GROEPEN 4
Als groep 4 hadden wij tijdens de cultuurdag twee hele
gave workshops. Bij de eerste workshop ‘Virtual Reality’
mochten wij in groepjes onze eigen droomwereld
bouwen. Na wat oefenen met het programma op de
chromebooks werden er hele mooie werelden gecreëerd.
Hierna mochten we naar onze tweede workshop: ‘Spray
Paint’, waar hele mooie graffiti kunstwerken zijn gemaakt.

GROEPEN 5 T/M 8
Tijdens de Cultuurdag zijn de kinderen bezig geweest met
verschillende workshops. Ze konden zichzelf inschrijven
voor hiphop, graffiti, looping en virtual reality (VR). Bij
hiphop zijn er best lastige danspasjes ingestudeerd. Knap
hoe de kinderen dit hebben gedaan. Tijdens de workshop
graffiti hebben de kinderen een eigen letter mogen
maken. Er zijn mooie creaties met de spuitbussen
gemaakt. Bij looping hebben ze in groepjes een beat en
teksten mogen bedenken. Daarna mochten ze dit zelf
inspreken en uitvoeren. Gaaf om te horen! En bij de VR
workshop hebben de kinderen een eigen wereld gemaakt
op de chromebooks. De kinderen waren hier ook erg
enthousiast over.
Het was een gezellige ochtend!

Dag, mijn naam is Din Rijniers en ik ben de verkeersouder
voor de Parkschool. Dat betekent dat ik de school help
met verkeerszaken rondom de school in de breedste zin
des woords en aanspreekpunt ben voor alle ouders voor
vragen en opmerkingen; dat laatste kan ook via de
Ouderraad. Daarnaast verzorg ik de controle van de
fietsverlichting elk jaar in de herfst (dit jaar op donderdag
28 oktober).
VERKEERSITUATIE
Over een paar jaar zal de Westerlaan opnieuw ingericht
zijn in het kader van het project "Spoorzone". Tot die tijd
moeten we het doen met de huidige praktijk en wat we in
overleg met de gemeente nog kunnen verbeteren. De
beschikbare ruimte buiten is beperkt en rond het begin en
einde van de schooldag is het best druk met fietsers,
voetgangers en auto's. Samen kunnen we ervoor zorgen
dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan:
- kom op tijd naar school
- houd de toegangen tot het schoolplein vrij van auto's en
fietsen
- respecteer het éénrichtingsverkeer in de Parkstraat
- keer met de auto niet ter hoogte van de school, maar
pas ter hoogte van de Buitensociëteit
- blijf met de fiets niet op een kluitje staan, maar verdeel je
over de beschikbare ruimte
Graag ook deze informatie delen met andere
brengers/ophalers!
Din Rijniers, Verkeersouder Parkschool Zwolle
verkeersouder-parkschoolzwolle@ooz.nl

VOORTGANG BOM-PROJECT
(Basisschool Omgeving Managers)
Afgelopen week zijn de kinderen uit de BOM-groep voor
het eerst na de vakantie weer bij elkaar geweest.
De grootste zorg van de kinderen is de snelheid waarmee
gereden wordt op de Westerlaan. Daar gaat de BOM
groep zich dan ook op focussen: hoe kunnen we gewenst
gedrag voor elkaar krijgen met elkaar? In de loop van de
komende weken gaan we dit uitwerken en na de
herfstvakantie gaan we ermee aan de slag, u zult de
kinderen dan fysiek op de Westerlaan zien.
In de nieuwsbrief van 3 september heeft ook de
verkeersouder een stukje geschreven.
De kinderen van de Parkschool willen u ook nog wijzen op
het volgende:
Vanaf de verkeerslichten bij de Willemskade wordt eerst
overgestoken en dan wordt tegen de richting gefietst op
de Westerlaan (spookfietsen), omdat dit veiliger voelt
want de Westerlaan hoeft dan niet overgestoken te
worden. Het tegen de richting fietsen is eigenlijk niet
goed.
Daarom vraagt de BOM-groep aan u om aan de linkerkant
van de Westerlaan niet tegen de richting te fietsen of op
de stoep te fietsen, maar te lopen met de fiets aan de
hand.

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

