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‘Prestatie… met passie & plezier’ 

Maandag schoolfotograaf, geen gymlessen! 

A.s. maandag (20 mei) komen er twee fotografen bij ons op 

school om in één dag de foto’s te maken. De gymlessen verval-

len deze dag. Als het weer het toelaat worden de groepsfoto’s 

dit keer buiten gemaakt. U ontvangt vanzelf de inlogcodes via 

de leerkrachten. 

 

Juf Lisa 

Juf Lisa Izeboud is sinds deze week bij ons op school. Lisa volgt 

de zijstroom-opleiding en wil graag ervaring opdoen in het  

basisonderwijs. Haar doel is om uiteindelijk zelf voor de klas te 

staan. We heten Juf Lisa van harte welkom! 

 

Activiteiten Commissie, komt u ons versterken? 

Wij zijn de ouders van de Parkschool, verenigd in de Oudervere-

niging OBS Parkschool. Onze kinderen zitten op de Parkschool 

en wij voelen ons betrokken bij wat er op school gebeurt. 

Wat doen we op de Parkschool? 

 Organiseren extra activiteiten naast lestijd  

samen met de leerkrachten: Sinterklaasfeest, kerstvie-

ring, paasfeest, sport- en speldag, pleinfeest of project-

week. 

 Ondersteunen activiteiten, bijvoorbeeld: nationale voor-

leesdagen 

 De Activiteiten Commissie vergadert iedere 2e woensdag 

van de maand. 

 Misschien hebt u wel een goed idee voor een activiteit 

voor de AC… 

Wij zoeken versterking om samen een nog leukere schooltijd 

voor onze kinderen te maken. Spreekt u dat ook aan? Neem 

contact met ons op via ac@parkschool.nl  

 

Wilt u graag eerst meer weten, dan kunt u uw vraag stellen via 

hetzelfde mailadres. 

 

Met vriendelijke groeten, graag tot binnenkort, 

Carina Mulder 

Voorzitter Activiteiten Commissie Parkschool 

Pleinfeest! 

Op vrijdag 21 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur is het pleinfeest! 

Het thema dit jaar is: ‘Werk in uitvoering’.  Het belooft een 

stoer feest te worden! Zet de datum alvast in uw agenda.  

Binnenkort ontvangt u meer informatie.  

 

Kinderoveralls 

We zijn voor het pleinfeest op zoek naar 

kinderoveralls. Heeft u tegen die tijd een-

tje te leen voor ons dan mag u die meege-

ven met uw kind (misschien handig om te 

voorzien van naam) zodat wij ze kunnen 

gebruiken tijdens het pleinfeest. 

 

Overblijfouders gevraagd! 

We zijn op zoek naar nieuwe overblijfouders! Heeft u tussen de 

middag tijd om ons te helpen (tegen vergoeding) dan mag u zich 

aanmelden bij meester Erwin:  ejongbloed@parkschool.nl    

Alvast hartelijk dank! 

 

Pauze/lunch 

In de afgelopen periode hebben we gemerkt dat kinderen vaker 

‘ongezonde’ versnaperingen meekrijgen naar school. Als school 

stimuleren we dat kinderen ‘gezonde’ versnaperingen (brood, 

fruit, drinken en geen snoep) meenemen voor de pauze en/of 

lunch. Dit staat ook vermeld in onze schoolgids. We zouden het 

fijn vinden als u daar ook weer even aan wilt denken. 

 

Storing Parkschool-app 

De Parkschool-app heeft een hinderlijke storing. Hierdoor is het 

op dit moment niet mogelijk om ziektemeldingen en overblijf 

door te geven. Dit kan uiteraard wel telefonisch. We gaan ervan 

uit dat a.s. maandag (20 mei) is verholpen. 

 

Bijlage 

Informatie en inschrijving Grachtenloop 2019 
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Beste lezer,  

 

De Grachtenloop van             30 juni 2019    komt alweer dichterbij! 

 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen. De deelnemers van  hardloopclinics op dinsdagavond zijn 
al een paar weken volop in training. De hardloopclinics op de basisscholen gaan komende tijd ook 
weer beginnen.  

 

U kunt zich ook al opgeven voor de Grachtenloop. Dit kan op de volgende site: 

http://coevordergrachtenloop.nl/inschrijven/ 

 

Hieronder nog even de mogelijkheden: 

 

Bambino- en jeugd- en G-loop 

Als er voor 1 juni ingeschreven wordt bij de bambino- en de jeugdloop wordt er een gratis T-shirt ver-
strekt. Na 1 juni kan inschrijven natuurlijk nog wel, maar dan is het niet meer mogelijk om in aanmer-
king te komen voor een gratis shirt. De bambino-, jeugd- en de G-loop zijn overigens verder gratis. 

 

Recreatieve, wedstrijd- en bedrijvenloop 

Deelnamekosten voor de overige hardloopwedstrijden zijn € 8,00 per persoon bij voorinschrijving 
voor zowel de 5 km.  als de 10 km.  Voorinschrijving kan tot en met 26 juni 2019 16:00 uur. 

Op de dag zelf kan ook ingeschreven worden voor het gemeentehuis, Kasteel 1, Coevorden. De kosten 
bedragen dan € 10,00 per persoon. 

De genoemde prijzen zijn inclusief de huur van de chip voor de tijdregistratie. Voor de tijdregistratie 
wordt gebruikgemaakt van het IPICO – systeem. 

 

Wandelen 

Wilt u 5 of 10 kilometer wandelen, dan kunt u zich op de dag zelf inschrijven bij de Rabobank-camper, 
Kasteel 2, Coevorden. Deelnamekosten zijn € 5,00 per persoon. 

 

Schrijf u snel in voor dit Coevorder evenement! 

 

‘Prestatie… met passie & plezier’ 

http://coevordergrachtenloop.nl/inschrijven/

