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Pleinfeest op vrijdag 21 juni
Vrijdag 21 juni vieren we van 17.00 – 19.00 uur ons tweejaarlijks
Pleinfeest voor alle kinderen van de Parkschool/Peuterpark,
broertjes/zusjes en ouders/verzorgers.
Verdere belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom!
We hebben dit jaar gekozen voor een heel stoer
thema: ‘Werk-in-uitvoering’. We kunnen natuurlijk nog niet te veel verklappen over het programma, maar het belooft een heus spektakel te worden, waarbij jullie door activiteiten te doen op
onze “bouwplaats” loon voor in jullie loonzakje
kunnen verdienen. De loonzakjes krijgen jullie bij de entree van
het Pleinfeest. Natuurlijk liggen er ook loonzakjes voor jullie
broertjes/zusjes en de kinderen van de Peuterpark klaar.
Ook willen we jullie alvast wat vertellen over de wedstrijd die
aan dit feest gekoppeld is. De kinderen hebben een stuk karton
mee naar huis gekregen. Het is de bedoeling dat jullie hiervan
thuis een verkeersbord voor op onze “bouwplaats” maken. De
verkeersborden moeten uiterlijk woensdag 19 juni bij de leerkracht ingeleverd worden.
Onder het toeziend oog van een deskundige jury wordt op 21
juni gekeken wie het creatiefste verkeersbord heeft gemaakt.
Tijdens het Pleinfeest zullen de prijzen uitgereikt worden.
Belangrijk om te weten voor de ouders/verzorgers:
*Er kan op vrijdag 21 juni van 13.15 – 20.00 uur NIET geparkeerd worden op de parkeerplaats bij de school!
*Neem voldoende kleingeld mee!
*Mocht het weer ons in de steek laten, dan verplaatsen we de
meeste activiteiten naar binnen.

Terugblik Avondvierdaagse
Hallo ouders en lieve kinderen,
Vorige week hebben we een geweldige Avondvierdaagse gehad.
Ik wil langs deze weg dan ook iedereen bedanken voor de hulp
en gezelligheid. Of volgend jaar de avondvierdaagse doorgaat
dat is nog even afwachten. Ik hoop van wel, want het zou toch
eeuwig zonde zijn als er geen Avondvierdaagse meer zal zijn in
Coevorden. Met veel plezier heb ik 7 x de Avondvierdaagse voor
school geregeld. De laatste jaren ondersteund door Hetty en
Linda. Daar ben ik ze erg dankbaar voor. Ook alle ouders die
voor ons klaar stonden en die hun kinderen aan ons toe vertrouwden zijn we dankbaar. De meeste jaren liepen we toch
wel met meer dan 100 kinderen. Ook daar ben ik trots op. Maar
het is tijd om het stokje door te geven. Bij deze laten we dus
weten dat wij drie volgend jaar niet de Avondvierdaagse voor
school zullen regelen. Mocht er iemand zijn die hier voor wil
gaan (echt heel gaaf hoor) dan zijn we altijd bereid om ze op
weg te helpen. Namens Hetty en Linda mag ik zeggen enorm
bedankt voor jullie vertrouwen, gezelligheid en hulp.
Groetjes Petra Koldewijn

VakantieBieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb! Dankzij de
VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie
en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het
hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de
Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google
Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken
voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot
en met 31 augustus.

Wij hebben er heel veel zin in en hopen jullie dan ook allemaal
21 juni op het Pleinfeest te zien.

Met vriendelijke groeten,
De Pleinfeestcommissie van de Parkschool

‘Prestatie… met passie & plezier’

