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Informatie Pasen
Pasen staat weer voor de deur en daarom heeft de Parkschool
verschillende activiteiten georganiseerd op donderdag 18 april
aanstaande. ’s Morgens gaan de groepen 1 t/m 4 paaseieren
zoeken op het schoolplein en ook de paashaas is uiteraard aanwezig. Donderdagmiddag 18 april houden we een high tea. Voor
deze high tea willen we graag dat de leerlingen een kop en
schotel met een lepeltje meenemen, graag voorzien van naam
(op woensdag 17 april). De speciaal uitgekozen lekkernijen en
de thee worden verzorgd door de Activiteiten Commissie. We
willen u er nog wel op wijzen dat de high tea een traktatie is en
dat de kinderen tussen de middag gewoon kunnen lunchen.
Heeft u een etagère die we mogen lenen, wilt u dit dan aan de
leerkracht van uw kind doorgeven?
Met vriendelijke groeten,
De paascommissie
Route 8
Op dinsdag 23 en woensdag 24 april maken de kinderen van
groep 8 de eindtoets ‘Route 8 ‘. De toets is een adaptieve toets.
Adaptief betekent dat de toets zich aanpast aan het niveau van
uw kind. Ieder kind doorloopt op deze manier een eigen route
door de toets en maakt dus een unieke toets. Zo krijgt uw kind
nooit teveel te moeilijke of juist te makkelijke vragen, maar ze
worden wel altijd uitgedaagd. Dit werkt voor uw kind prettig en
zo min mogelijk belastend.
Opgeven Avond4daagse
In de week van 20 mei is de Avond4daagse.
Van 15 t/m 18 april (tussen 8.15 uur en 8.30 uur) kunt u zich
opgeven in de hal van school. Er zullen dan enkele ouders aanwezig zijn waar u terecht kunt.
Nieuw lid MR
Karin Derksen is benoemd tot lid van de medezeggenschapsraad namens de oudergeleding. We wensen Karin veel plezier
met deze nieuwe uitdaging.

Juf Joke Scholten
Joke heeft het aanbod gekregen om met ingang van het komende schooljaar onderwijsassistenten te gaan coachen voor onze
Onderwijsstichting Arcade. Hiermee gaat een langgekoesterde
wens van haar in vervulling. Na de meivakantie zal ze zich gaan
inwerken waardoor ze nog maar twee weken werkzaam zal zijn
op de Parkschool. We wensen Joke veel plezier met haar nieuwe
werkzaamheden en we bedanken haar voor haar inzet op de
Parkschool.
Toestemmingsformulieren
Volgende week krijgt u (nogmaals) een toestemmingsformulier
voor het plaatsen van beeldmateriaal op bijvoorbeeld de website. We hebben vorig jaar een soortgelijke brief uitgedeeld maar
door recente ontwikkelingen zijn we helaas genoodzaakt om dit
nog éénmaal te vragen zodat we alles op een rijtje kunnen
zetten. Er zit een begeleidende brief bij. Wilt u deze goed doorlezen voor u uw keuze maakt op het tweede blad? We vinden het
nog steeds bijzonder jammer dat we bijna geen foto’s kunnen
plaatsen. De toestemmingsformulieren gaan op papier mee en u
kunt deze ingevuld weer meegeven met uw kind. Alvast dank
voor de medewerking.
Verantwoordelijkheid
Regelmatig zien we dat kinderen al rond 8.00 uur bij school
staan. We willen u er nogmaals op wijzen dat wij niet de verantwoordelijkheid hebben over uw kinderen op dit tijdstip. Om 8.15
uur komt de pleinwacht (bovenbouwplein) naar buiten en vanaf
dat moment zijn we als school verantwoordelijk voor wat er op
het plein gebeurt. Om 8.20 uur mogen de kleuters rustig naar
binnen. Denken de kinderen vanaf groep 4 nog even aan dat ze
door de deur aan de achterzijde naar binnen gaan? Alvast dank!
Bijlagen
Deze Parkpost heeft drie bijlagen:
1. Informatie Sportdag
2. Informatie AC omtrent allergieën/dieetwensen
3. Informatie AC ouderbijdrage
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Informatie sportdag
Aan de ouders /verzorgers,
Op vrijdag 26 april aanstaande is het zover, dan vindt de sportdag plaats op de Parkschool. Daarom
willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen. We zullen dit jaar niet meedoen met de
Koningsspelen maar we houden onze eigen sportdag.
De opzet zal iets anders zijn dan andere jaren. De groepen 1 tot en met 3 worden om 8.30 uur op
school verwacht. Zij zullen daar spelletjes gaan doen, in en rondom school.
De groepen 4 tot en met 8 worden om 8.45 uur op de Pampert verwacht op de parkeerplaats bij
voetbalvereniging Germanicus. Daar worden de kinderen in groepjes verdeeld. Ze zullen daar 2 clinics
gaan volgen van sportverenigingen op de Pampert. Daarnaast gaan ze verschillende onderdelen van
atletiek beoefenen. Dit gebeurt in sporthal, De Swaneburg. De eindtijd zal zo rond 13.00 uur zijn.
De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 moeten ’s ochtends gewoon fruit en drinken mee te nemen. Het is fijn als de kinderen makkelijke of sportkleding dragen om lekker te kunnen bewegen. De
lestijden zijn voor de groepen 1 tot en 3 net als anders van 8.30 uur tot 12.00 uur.
De kinderen uit de groepen 4 tot 8 moeten eten meenemen aangezien hun programma om 8.45 uur
begint en eindigt om 13.00 uur. Ook zij worden in sportieve kleding verwacht! Deze leerlingen hebben binnen- en buitenschoenen nodig. Alle leerlingen zijn vrijdagmiddag vrij en dan begint de meivakantie!
In het kort;
Groep 1 tot en met 3 van 8.30 uur tot 12.00 uur op school!
Groep 4 tot en met 8 van 8.45 tot 13.00 uur op en rond de Pampert.
We hopen op een sportieve en gezellige dag! Als er nog vragen zijn dan horen wij dat graag.

Vriendelijke groet,
De sportdagcommissie
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Informatie Actitiveitencommissie
Beste ouders en verzorgers,
Binnenkort wordt het Paasfeest georganiseerd. De Activiteitencommissie ondersteunt hierbij de
school. In aanloop van dit feest hebben wij gemerkt dat onduidelijkheid bestaat over de verantwoordelijkheden van de Activiteitencommissie en de verantwoordelijkheden van school.
De Activiteitencommissie ondersteunt de school bij het organiseren van het Paasfeest. De Activiteitencommissie wordt door school geïnformeerd over allergieën en/ of andere dieetwensen. Mede vanwege de AVG wetgeving mag de Activiteitencommissie de allergieën en/ of wensen niet bewaren. Hierdoor moet zij bij elk feest opnieuw door school worden geïnformeerd. Op basis van deze informatie
van school probeert de Activiteitencommissie rekening te houden met de allergieën en/ of dieetwensen van ieder kind.

Geef daarom tijdig (indien u dit nog niet heeft gedaan) aan de leerkrachten of directie allergieën of dieetwensen door zodat de Activiteitencommissie ook bij het Paasfeest en/ of andere activiteiten waar
zij ondersteunt, hiermee rekening kan houden.
Indien u niet tevreden bent of klachten heeft verzoeken wij u zich te melden bij óf de directie (onder
andere bereikbaar op info@parkschool.nl) óf een mail te sturen naar ac@parkschool.nl.
De Activiteitencommissie bestaan namelijk uit ouders die vrijwillig ondersteunen bij de activiteiten en
wij achten het niet gepast dat ouders haar onvrede uiten bij andere ouders.
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Parkschool
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Informatie Activiteitencommissie
In de vorige parkpost hebben wij u inzicht gegeven in de verhoudingen in betaalde en openstaande bedragen per groep. In
afgelopen maand hebben veel ouders en/ of verzorgers de ouderbijdragen voldaan. Hiermee hebben velen van u uw steentje
bijgedragen en wij willen u daarvoor hartelijk danken.
De bijgewerkte stand per heden geeft het volgende beeld weer:

Voor uw inzicht hebben wij ook de standen uit de vorige parkpost bijgevoegd. Uit de vergelijking tussen beide grafieken blijkt
dat u afgelopen maand in grote getalen uw bijdragen heeft geleverd.

Voor 75% van alle leerlingen is de ouderbijdrage voldaan. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben voldaan, dan kunt u dit
nog steeds overmaken. De bijdragen zijn:
Voor ieder kind dat vóór 1 januari de school bezoekt € 20,Voor ieder kind dat ná 1 januari de school bezoekt € 10,(geldt alleen voor het eerste schooljaar)
Uw ouderbijdrage kunt u overmaken naar:
NL 20 RABO 0331 3894 28 t.n.v. Oudervereniging OBS Parkschool te Coevorden
(onder vermelding van de naam en groep van uw kind).
Met vriendelijke groet, Activiteiten Commissie
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