
Indelingen creatieve middag 

De creatieve middagen zijn weer begonnen. Dit jaar ook in de 

Ravelijn. Omdat de groepen 5 t/m 8 door elkaar zitten tijdens de 

creatieve middag kan het zijn dat uw kind in de Ravelijn is op 

vrijdagmiddag van 14.00 tot 15.15 uur.  

 

Schoolreisgelden 

De eerste facturen van de schoolreizen komen weer bij ons bin-

nen en we hebben de eerste betalingen al gedaan. De betaling-

(en) voor uw kind(eren) voor de schoolreizen kunnen worden 

gedaan op bankrekeningnummer: NL 45 RABO 01102 89 021 

t.n.v. Parkschool Coevorden. Graag naam en groep vermelden! 

 

Groep 1 en 2:  € 17,50  

Groep 3 en 4 :  € 32,50  

Groep 5 en 6 :  € 35,00  

Groep 7:  € 37,50  

Groep 8:  € 110,00  

 

 

 

Ganzenmarkt 

Maandag 12 november is het Ganzenmarkt en is de school de 

gehele dag gesloten.  Acht mini-missen en drie misters gaan de 

school vertegenwoordigen. Wij wensen jullie  allemaal veel suc-

ces en plezier en tot dinsdag! 

 

 

Sinterklaascommissie 

Vrijdag 9 november ontvangen alle ouders van leer-

lingen uit de groepen 1 t/m 4 een belangrijke mail 

van Sinterklaas. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 

gaan maandag 21 november, om Sinterklaas te hel-

pen, lootjes trekken. Misschien kunnen die kinderen 

alvast gaan nadenken over hun (kleine) wensen, zo-

dat ze die maandag hun verlanglijstje goed in kunnen vullen. 

 

Geen rapporten in december, wel gesprekken! 

Op de kalender staat dat uw kind op dinsdag 4 december het rap-

port mee naar huis krijgt. We hebben als team besloten om voort-

aan het eerste rapport in februari/maart mee te geven. Dit omdat 

we dan meer informatie en input hebben voor de rapporten. Denk 

hierbij aan toetsgegevens en cito-resultaten. U ontvangt dus het 

eerste rapport van dit schooljaar op woensdag 27 februari 2019. 

De voortgangsgesprekken van 10 en 11 december gaan wel  

gewoon door! Hiervoor ontvangt u t.z.t. een uitnodiging.  

 

Enquêtes  

Op korte termijn zullen op alle scholen van Arcade diverse enquê-

tes uitgezet worden (ouders, leerlingen en personeel). Op deze 

wijze willen we in kaart brengen hoe de school, het onderwijs, de 

communicatie etc. wordt ervaren door een ieder die onderdeel 

uitmaakt van de school. De vragenlijsten zijn digitaal. Om deze in 

te kunnen vullen ontvangt u t.z.t. inlogcodes. De kinderen krijgen 

op school de gelegenheid om de vragenlijst in te vullen. Dit geldt 

voor kinderen vanaf groep 6. Wij vragen hiervoor uw medewer-

king, zodat we een duidelijk en eerlijk beeld krijgen van wat er 

leeft en speelt.  

 

Groepen 1 en 2 vrij op dinsdag 11 december 

De leerkrachten van de groepen 1 en 2 hebben op dinsdag 11 de-

cember een ingelaste studiedag. Deze (door de gemeente gesubsi-

dieerde studiedag over woordenschatonderwijs) staat niet op de 

kalender omdat deze pas later is ingepland. Hierdoor zijn de kin-

deren van de groepen 1 en 2 op dinsdag 11 december dus vrij! 
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