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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

Overblijven 

Het aan– en afmelden voor de overblijf kan door een 

mail te sturen naar parkschoolover-

blijf@hotmail.com. De oude app werkt niet meer en 

de nieuwe app is er niet op ingericht. 

 

Vacature MR 

Er zullen een aantal leden van de oudergeleding van 

de MR gaan stoppen en daarom zal er na de zomer-

vakantie een vacature uitgezet gaan worden. Mocht 

u hier meer over willen weten of interesse hierin 

hebben,  dan kunt u contact opnemen met Martha 

Pieper mpieper@sg-owsa.nl.  

 

Informatieavond/kijkavond/parkfestival 

De informatieavonden zullen dit schooljaar niet door-

gaan. U ontvangt vandaag van de leerkrachten infor-

matie over de groep waar uw kind in zit. De afsluiting 

van de Kinderboekenweek zal dit jaar niet met een  

ouderavond op school. De kinderen zullen onder les-

tijd hier aandacht aan besteden. 

Het Parkfestival zal, zoals het nu lijkt, niet met ouders 

als publiek door kunnen gaan. We laten u nog weten 

hoe de invulling hiervoor zal zijn.  

 

Cito toetsen 

De citotoetsen zijn eind juni niet doorgegaan. Ze zul-

len in de periode van 7 t/m 18 september afgenomen 

worden.  

Parkeren  

Het schooljaar is weer gestart en we merken dat er weer 

veel auto’s parkeren op de kiss and ride zone, wilt u er 

aan denken om de auto op een parkeerplaats te zetten als 

hier nog ruimte is? Ook bij de straat ontstaan er soms on-

overzichtelijke situaties.  

Aanstelling nieuwe directeur 

Zoals eerder aangegeven zal er na de zomervakantie 

een procedure in gaan om een nieuwe directeur aan 

te stellen. De sollicitatiecommissie is samengesteld 

en is voor het eerst bij elkaar gekomen. Binnenkort 

zal er een vacature uitgaan.  

Attentie AC  

De kinderen hebben een lekkere attentie van de acti-

viteitencommissie gekregen om er een “spektaculair” 

jaar van te maken. AC bedankt! 
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