
Geslaagde kijkavond 

Afgelopen maandag was de afsluiting van de Kinderboekenweek 

met een kijkavond gevolgd door het ‘boekenbal/disco’. De mees-

te kinderen en leerkrachten waren verkleed. Het was een zeer 

geslaagde avond! Iedereen bedankt voor de inzet. 

 

Creatieve middag 

Na de herfstvakantie starten we op vrijdagmiddag weer met de 

creatieve middagen. Helaas gaan we dit schooljaar niet met de 

kinderen koken. De leerkrachten hebben dit jaar voor een ander 

onderdeel gekozen. We willen bij deze wel iedereen bedanken 

die het afgelopen jaar ons heeft geholpen op de vrijdagmiddag. 

Wellicht wordt er nog een beroep op u gedaan bij een ander 

onderdeel. 

 

Oproep creatieve middag 

Heeft u nog (schone) grote, lege blikken over? Graag 

zou juf Niske deze gebruiken voor de creatieve middag. 

Je mag ze bij haar inleveren na de vakantie. Ook zijn we 

nog steeds op zoek naar houten kleerhangers. Deze 

mag u bij de leerkracht van uw kind inleveren of 

meegeven naar school. Alvast bedankt! 

 

Afsluitingsconcert Windkracht 6 

Dinsdagavond 16 oktober was het afsluitingsconcert van Wind-

kracht 6 voor de groepen 5. Gedurende enkele weken hebben de 

kinderen lessen gehad over instrumenten die in een orkest voor-

komen. De opkomst was goed en de kinderen hebben enorm 

hun best gedaan. Na de tijd konden kinderen zich opgeven voor 

de blazersklas. Deze gaat binnenkort van start. Het was een ge-

slaagde avond! 

 

Ganzenmarkt 

Op 12 november is de school gesloten vanwege de jaarlijkse 

Ganzenmarkt in de stad. Dit jaar doen er acht kinderen van de 

Parkschool mee aan de mini-miss en drie kinderen mee aan de 

mini-misterverkiezingen. De AC gaat voor de tijd nog rond met 

deze elf kinderen door de school om zichzelf te presen-

teren. 

Dag van de leerkracht 

Op vrijdag 5 oktober was het de ‘Dag van de 

leerkracht’. De ouders van de AC hadden 

een verrassing voor alle teamleden. Een uit-

MUNTend plantje. Het werd door het team 

enorm gewaardeerd. Nogmaals onze harte-

lijke dank namens het hele team! 

 

Invalproblematiek 

U heeft het mogelijk al op het nieuws gezien of in de krant gele-

zen: er is een tekort aan leerkrachten en dat veroorzaakt steeds 

meer problemen. Misschien heeft u er zelf al wel mee te maken 

gehad en is uw kind al wel eens thuis moeten komen / thuis moe-

ten blijven van school omdat er geen vervanging was voor de zieke 

juf of meester. Dit is een landelijk probleem. We proberen altijd 

een goede oplossing te bedenken maar het kan helaas dus wel 

voorkomen dat we een groep naar huis moeten sturen. Dit geniet 

niet onze voorkeur maar is soms helaas niet anders. We vragen 

hiervoor uw begrip. 

 

Inloop kleuters 

Groep 1b/2b is inmiddels gestart met het uitproberen van een 

inloopmoment op de ochtenden. Na de herfstvakantie zal ook 

groep 1c deze werkvorm uitproberen en groep 1a/2a volgt daarna. 

Dat betekent voor u als ouder dat u uw kind niet meer in de kring 

op de stoel zet, maar bij een taakje. Het is de bedoeling dat u ui-

terlijk om half 9 afscheid van uw kind neemt en dat uw kind ver-

volgens zelf met het taakje aan de slag gaat. Ons doel is om de 

zelfstandigheid bij de kinderen op deze manier te bevorderen. De 

kinderen zijn in vaste groepjes ingedeeld, elk groepje heeft een 

kleur. Bij de taakjes ligt een kaartje met dezelfde kleur, zodat de 

kinderen weten welk taakje ze die dag moeten doen.  Rond 9 uur 

start daarna de kringactiviteit.  

 

Geen oliebollenactie dit jaar 

De AC heeft besloten om dit jaar geen oliebollenactie te houden.  

 

 

2018-2019 
nr. 4 2018 2019 

19 oktober 2018 


