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NIEUWSBRIEF
De picknick was weer geslaagd met dank aan de Ouderraad!
SPORTDAG
Meester Onno is al bezig een
sportief programma samen te
stellen voor de sportdag. Hulp van
ouders is weer van harte welkom
om de groepjes te begeleiden op
het Marco van Basten
Sportcomplex. Ook bij de kleuters
die de sportdag op het schoolplein
en in het Molenpark hebben.
De sportdag is op woensdag 26
september.
DAG VAN DE DEMOCRATIE
Op maandag 17 september en
dinsdag 18 september
'vieren' we de 'Dag van de
Democratie'. De kinderen uit
groep 6 t/m 8 mogen zich
verkiesbaar stellen voor de
Kinderraad en met een team
kinderen 'campagne voeren'.
De verkiezingen zijn op 21
september.

Agenda (wijzigingen voorbehouden)
www.parkschool-utrecht.nl/agenda
ma 10 sept

Kleuters: Mijn familie en ik

wo 12 sept

Kleuters naar Theater

17-21 sept

Dag van de Democratie oa
verkiezingen Kinderraad

di 18 sept

Algemene ouderavond

wo 19 sept

Studiedag

vr 21 sept

Schooltuinieren met juf Roos

ma 24 sept

Groep 3 en 4 Groeimuseum workshop UCK

wo 26 sept

Sportdag

wo 3 okt

Start Kinderboekenweek

wo 3 okt

Grote Wetenschapsdag

do 4 okt

Kinderen naar Universiteit

ma 8 okt

Voorleesinloop bij kleuters

OUDERAVOND
Dinsdag 18 september is de
ouderavond (verplicht). Tijdens deze
avond informeren wij u over het
programma voor uw kind. De
plannen voor het nieuwe schooljaar
komen aan de orde zoals bijv. de
(verbouw)plannen voor de school,
het jaarprogramma. En belangrijk
natuurlijk: we maken in de klas met
elkaar kennis en wat komen gaat.
De uitnodiging heeft u inmiddels
ontvangen. Van harte welkom!
VREEDZAME SCHOOL
Op de Parkschool volgen we de
principes van de Vreedzame
School. Dat betekent ook dat we
kinderen opleiden tot mediator. De
kinderen uit de bovenbouw kunnen
nu solliciteren om mediator te
worden. Ze krijgen een speciale
training van juf Hanneke. Deze
kinderen kunnen andere kinderen
dan helpen bij eventuele conflicten.
Al bij de peuters besteden we
aandacht met handpoppen en
oefeningen hoe je met elkaar
vreedzaam omgaat.
GROTE WETENSCHAPSDAG
Op woensdag 3 oktober krijgen de
kinderen uit de bovenbouw meer
te weten over wetenschap tijdens
de Grote Wetenschapsdag. Op
donderdag 4 oktober gaan er
kinderen ook op bezoek bij de
Universiteit.
KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 3 oktober begint de
Kinderboekenweek. We gaan
natuurlijk veel boeken (voor) lezen
en ontdekken. Bij de
kleuters hebben we op 8
oktober een voorleesinloop.
Meer informatie volgt
binnenkort van juf Lia.
www.parkschool-utrecht.nl
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STUDIEDAG
Woensdag 19 september hebben
we de eerste studiedag en zijn de
kinderen vrij van school. De
studiedag gaat over begrijpend
luisteren en begrijpend lezen en
onze speerpunten voor dit
schooljaar komen aan bod.
TALENT
De Talentenborden in
de klas en in de gang
zijn bekend. Leuk om
hier af en toe te zien waarin uw kind
zich aan het ontwikkelen is. We
willen de bestaande talenten van de
kinderen verder ontwikkelen, maar
zijn ook actief om kinderen zelf
nieuwe talenten bij zichzelf te
ontdekken.
BUURTTEAM
Vanuit het
Buurtteam zijn er
twee gezinswerkers:
Sascha Hentenaar
en Rosa van Leeuwen (foto onder).
Ze zijn er voor leerlingen, ouders én
medewerkers van de school.
Wij zijn beschikbaar voor vragen en
overleg, over ontwikkeling en
gedrag, maar ook bij moeilijke
brieven. Dat hoeven geen ‘grote’
onderwerpen te zijn: we besteden
ook aandacht aan vragen vóórdat
het problemen worden.
www.buurtteamsutrecht.nl
Rosa: 06 57886337
Sascha: 06 29793904
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BLOKFLUIT, TROMPET
Opgeven voor de
blokfluitlessen bij juf
Stefanie kan nog snel.
Meester Joost start op
maandag met
trompetles en
tromboneles.

CULTUUREDUCATIE
Naast rekenen, taal, vreedzame
school, geschiedenis,
aardrijkskunde, vinden we ook
cultuur een belangrijk onderdeel. In
de klas komt dit aan bod in het
'normale' programma, bij Talent
Centraal en daarnaast hebben we
nog extra’s.
De kleuters gaan morgen
bijvoorbeeld al naar hun eerste
theatervoorstelling. Binnenkort
krijgen ze een workshop 'Dans je
verhaal' door het Utrechts Centrum
voor de Kunsten (UCK) en op 4 juli
mogen ze naar het Nijntje museum.
Groep 3 en 4 krijgen vanaf 24
september workshops van Inge
Zeelen genaamd 'het
groeimuseum'. In november staat
de tentoonstelling 'Robots love
music' op het programma met een
bezoek aan het museum Speelklok.
In maart volgt dan nog een
voorstelling 'Binnenbeest'.
Groep 5 mag op dinsdag 20
november naar de Schouwburg
voor 'Robotje'. Ook krijgen ze van
het UCK workshops
Slapsticktheater. Aan het eind van
dit schooljaar volgt een bezoek aan
de Domkerk en Domtoren.
Groep 6 gaat dinsdag 6 november
naar het Catharijneconvent. In dit
museum gaat het over 'Jij als
onderzoeker'. Ook staan
www.parkschool-utrecht.nl

workshops
sieradenontwerpen en
Music Lab door het
UCK op het
programma.
Groep 7 geniet op
dinsdag 6 november
van de voorstelling
WIST JE DAT
Falling Dreams bij het Podium Hoge ★ We natuurlijk prachtig weer
Woerd. Later dit jaar komen er
hadden tijdens de picknick?
workshops Street/Urban in de klas
Heerlijke hapjes, gezellig kletsen
door het UCK. Eind van het jaar
met alle ouders en de kinderen
mag de klas naar DOMunder.
hebben zich uitstekend met
elkaar vermaakt en op het
Ook groep 8 gaat aan het eind van
springkussen.
het jaar naar DOMunder. De
★ Juf Kyra een zoon heeft gekregen
creativiteit van de klas wordt
voor de zomervakantie?
geprikkeld bij de voorbereidingen
van de eindfilm.
Groep 7 heeft collages gemaakt
over hun vakantie.
PROJECTWEEK
Pas in mei vindt de projectweek
plaats, nu zijn we al heel
enthousiast over het thema. Samen
met de Fawaka ondernemersschool
organiseren we de projectweek
rondom Fashion en het recyclen/
upgraden van oude kleding. We
zetten hier ook graag de hulp en
talenten van ouders voor in. Alvast
voor de agenda dus.
AFSTEMMINGSGESPREK
Donderdag 11 oktober 2018
vinden de afstemmingsgesprekken
plaats. We bespreken hoe het gaat
met uw kind in de klas en de
sociale en emotionele ontwikkeling.
THEMA’S KLEUTERS
Vanaf deze week staat het thema
'mijn familie en ik' centraal in de
klas.
De ouderinloop bij de kleuters is
voortaan op maandag- i.p.v.
dinsdagochtend.
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