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Sinterklaasfeest (woensdag 5 december tot 13.00 uur) 

Op woensdag 5 december is het jaarlijkse Sinterklaasfeest.  

Sinterklaas komt natuurlijk ook weer bij ons op bezoek. Vanaf 

12.30 uur zijn de ouders welkom op het plein bij de hoofdin-

gang van de school. Hier kunt u terecht voor een lekker kopje 

snert of vegetarische tomatensoep die beiden vers worden 

gemaakt. Hierna zwaaien we Sinterklaas uit en zijn de kin-

deren rond 13.00 uur vrij. Daar tegenover staat dat alle kin-

deren op donderdag 6 december pas om 9.30 uur op school 

hoeven te zijn. Een uurtje extra uitslapen na pakjesavond is 

wel fijn. We wensen iedereen een fijn Sinterklaasfeest! 

 

Oudergesprekken 

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd krijgen de kin-

deren op 4 december geen rapport mee naar huis. Het eerste 

rapport krijgen ze eind februari mee naar huis. Wel krijgen de 

kinderen rond 4 december een uitnodiging mee voor de ge-

sprekken die gewoon plaatsvinden op maandag 10 en dins-

dag 11 december. 

 

Hulpouders gevraagd! 

We zijn op zoek naar twee ouders die kunnen helpen op dins-

dag 4 december om 13.15 uur met de versiering voor het 

Sinterklaasfeest. Graag een mailtje naar ac@parkschool.nl. 

Ook zijn we op zoek naar acht ouders voor de versiering van 

de school voor het kerstfeest. Wie zou ons willen helpen op 

donderdag 6 december om 9.30 uur? Graag een mailtje naar 

ac@parkschool.nl. Alvast hartelijk dank! 

 

Extra ouderavond 

Op dinsdag 29 januari om 20.00 uur hebben we een extra 

informatieavond ingepland voor alle ouders/verzorgers van 

school. Op deze avond mogen de ouders/verzorgers meeden-

ken en meepraten over het strategisch beleid voor de perio-

de 2019-2023. Ook presenteren we op deze avond de uit-

komsten van de ouderenquête die we onlangs hebben ver-

stuurd. We hopen op zoveel mogelijk mensen deze avond! 

Heeft u de ouderenquête nog niet ingevuld? Dit kan nog 

tot maandag 26 november. Alvast hartelijk dank. 

Kinderpostzegelactie een succes 

De kinderen van groep 8a en groep 8b hebben ruim € 4200,- 

opgehaald voor de stichting Kinderpostzegels. De opbrengst 

gaat naar diverse goede doelen die aansluiten bij het thema 

‘Een goed thuis voor ieder kind’.  De kinderen hebben zich 

enorm ingezet voor dit goede doel en daar is de stichting  

Kinderpostzegels heel erg blij mee.  

 

Ouderbijdrage 

De eerste betalingen voor de ouderbijdrage stromen binnen. 

Hiervoor alvast hartelijke dank! Zoals u wellicht weet is het 

bankrekeningnummer van de ouderbijdrage gewijzigd! Wilt u 

dit even controleren en zorgen dat de ouderbijdrage (€ 20,- 

per leerling) wordt overgemaakt naar het volgende nummer:  

NL20 RABO 0331 3894 28 t.a.v. Activiteitencommissie Park-

school o.v.v. voor- en achternaam kind + groep. 

 

Vacature Kascommissie 

De kascommissie bestaat uit twee leden, waarvan mevrouw 

Marjolein Middelkoop aftredend is. Hiermee is nu een vacatu-

re ontstaan voor deze commissie.  

Wat is de taak van een lid van de kascommissie? 

In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert de 

Activiteitencommissie het financiële verslag over het afgelo-

pen schooljaar. Als commissielid controleert u de jaarlijkse 

financiële verantwoording. 

Wie zoeken wij? 

De Activiteitencommissie zoekt iemand met gevoel voor cij-

fers en administratie. U hoeft daarvoor geen financieel specia-

list te zijn. Heeft u interesse om de financiën van de Activitei-

tencommissie op scherp te houden én heeft u tijd om in janu-

ari 2019 de financiën te controleren?  

Meldt u zich dan vóór 31 december 2018 aan door een e-mail 

te sturen naar ac@parkschool.nl  

 

 

 

‘Prestatie… met passie & plezier’ 


