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Terugblik Pasen
Donderdag 18 april was de Paasviering op de Parkschool. ‘s
Morgens gingen de groepen 1 t/m 4 paaseieren zoeken op het
plein en ‘s middags genoten alle kinderen van een heerlijke high
-tea met allerlei lekkernijen. Dit alles is weer mede mogelijk
gemaakt door de inzet van de Activiteiten Commissie van
school. Hiervoor weer onze hartelijke dank!

Even voorstellen
Mijn naam is Froukje van den Berg en m.i.v. 01-03-2019 jl. ben
ik op de Parkschool werkzaam als ib’er. Ik woon samen met
mijn man, twee kinderen en een hond in Dronten.

Toestemmingsformulieren (foto’s en video’s)
Onlangs hebben we aangekondigd dat we de nieuwe toestemmingsformulieren voor het plaatsen van foto’s en video’s willen
meegeven. Vanwege Pasen, de sportdag en de meivakantie
hebben we besloten om dit na de meivakantie te doen zodat de
formulieren niet kwijtraken de komende week.

Mijn levensmotto is ‘Celebrate love and life’. Ondanks het drukke leven dat we hebben en de vele verplichtingen die we op ons
nemen is het belangrijk om steeds weer stil te staan bij de dingen die er echt toe doen.

4 mei
Op zaterdag 4 mei is de Nationale Dodenherdenking. Zoals gebruikelijk verlenen de scholen in Coevorden hun medewerking
d.m.v. het voorlezen van gedichten/verhalen door kinderen. Zo
ook dit jaar. Op zaterdag 4 mei zullen er twee kinderen van de
Parkschool voorlezen in de kerk of bij het monument.
Meivakantie
Bij het schrijven van dit stukje is de sportdag in volle gang. Hierna start de meivakantie. Op maandag 6 mei hervatten we het
schooljaar weer. We wensen iedereen een hele fijne vakantie
toe.

Ik wandel graag lange afstanden en als het even kan gaat onze
hond Gijs dan mee. Daarnaast kijk ik graag films en lees ik graag
een boek.

Inmiddels ben ik al ruim 27 jaar werkzaam in het onderwijs, heb
alle groepen gedraaid en ben daarnaast altijd werkzaam geweest als adjunct directeur en Intern Begeleider.
U zult mij meestal tegenkomen op de maandag en woensdag op
de Parkschool. Ik zal hier vooral juf Martha ondersteunen.
Daarnaast ben ik ook werkzaam voor Passend Onderwijs Lelystad-Dronten. Mijn werkzaamheden daar bestaan uit het begeleiden van leerlingen die niet of onvoldoende hebben aan de
basisondersteuning. Het betreft hier vaak kinderen in het autistisch spectrum. Samen met ouders en leerkracht kijken we hoe
voor deze kinderen een passende plek kunnen bieden binnen
de basisschool.
Inmiddels ben ik al aardig gewend op de Parkschool. Ik ervaar
een fijne samenwerking met directie en team.

Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie: 21 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie: 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 21 februari 2020
Meivakantie: 27 april t/m 8 mei 2020 (twee weken)
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020

‘Prestatie… met passie & plezier’

