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NIEUWSBRIEF

sept '18

Deze week is de Sportdag, volgende week
kinderboekenweek en aandacht voor
Wetenschap en Techniek naast het
programma in de klas.
SPORTDAG
We hebben zin in de Sportdag op
het Marco van Basten
Sportcomplex. Zie roosterindeling in
de hal. De kleuters hebben de
sportdag op het schoolplein en in
het Molenpark op woensdag 26
september.

KINDERRAAD
Na het 'campagne
voeren' en de
verkiezing is
afgelopen
maandag bekend
geworden welke
kinderen gekozen
zijn voor de Kinderraad (foto).
OUDERS-IN-DE-KLAS
Speerpunten van de kinderen zijn
Ouders/verzorgers van groep 3 t/m 8 o.a. pesten voorkomen en leuke
zijn op maandag 1 oktober welkom
activiteiten voor de kinderen
in de klas om te beleven wat de
realiseren. We wensen deze kinderen
kinderen op dat moment leren. De
veel succes en danken alle andere
leerkracht geeft uitleg over de
kinderen voor het uitbrengen van
lesstof. Voor de kinderen is het
hun stem! Hiermee hebben de
belangrijk dat u erbij bent. Het duurt kinderen in het kader van de viering
tot max. 9 uur.
van de Dag van de Democratie zelf
ondervonden hoe verkiezingen
Agenda (wijzigingen voorbehouden) werken. Op donderdag 4 oktober is
www.parkschool-utrecht.nl/agenda
de eerste vergadering van de nieuwe
wo 26 sept
Sportdag
kinderraad.
do 27 sept

2e les Stop-Motion filmpjes
voor kinderen 6 t/m 10 jaar

ma 1 okt

Ouders-in-de-klas gr 3 t/m 8
om 8.30 uur

ma 1 okt

Toneelstuk
Kinderboekenweek

wo 3 okt

Grote Wetenschapsdag
bovenbouw

wo 3 okt

Techniekdag groep 1 t/m 4

do 4 okt

Kinderen naar Universiteit

do 4 okt

Vergadering Kinderraad

ma 8 okt

Voorleesinloop bij kleuters

di 9 okt

Start Fawaka Ondernemersschool:

duurzame chocola maken
do 11 okt

Einde Kinderboekenweek

do 11 okt

Afstemmingsgesprekken

15 okt

Schoolfotograaf

za 20 okt

Herfstvakantie t/m zo 28 okt

KINDERBOEKENWEEK
Op woensdag 3
oktober begint de
oﬃciële landelijke
Kinderboekenweek
over Vriendschap.
Op de Parkschool
vinden we lezen zo
belangrijk dat we al
maandag beginnen. Om 11.30 uur is
er een toneelstuk gebaseerd op het
boek: De mooiste vis van de zee.
We gaan natuurlijk veel boeken
(voor) lezen en ontdekken in de
klassen. Zo hebben we op 8 oktober
een voorleesroulette waarbij de
leerkrachten in andere klassen
komen voorlezen. Bij de kleuters
ontvangen we ’s ochtends natuurlijk
graag de ouders/verzorgers om te
komen voorlezen tijdens de inloop.
www.parkschool-utrecht.nl

Ook gaan we met een paar kinderen
van groep 5 voorlezen bij Partou
kinderdagverblijf bij de molen. Groep
6 leest voor bij de kleuters. En
bovendien hebben we de
voorleeswedstrijd, eerst voorrondes
in groep 7 en 8. Op donderdag 11
oktober volgt dan de finale in de
school. Onze beste voorlezer
vaardigen we af naar de
voorleeswedstrijd tussen de scholen.
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.
TECHNIEKDAG
Voor groep 1 t/ m 4 is het woensdag
3 oktober techniekdag! De kinderen
leren door proefjes doen allerlei
nieuws over techniek.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op 15 oktober staat de
schoolfotograaf weer grapjes te
maken om de kinderen vrolijk op de
foto te zetten. Dus doe je favoriete
outfit aan en 'CHEESE'. Via school
krijg je een briefje met de digitale
code om de foto’s te kunnen
bestellen.
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ACTIVITEITEN NA SCHOOL
Op 9 oktober begint het na schools
aanbod van Fawaka
ondernemersschool; duurzame
chocola maken. Lees ook het
Nieuws van de BSO voor meer
activiteiten!
BEREIKBAARHEID
Vanwege de rioleringswerkzaamheden in de JP
Coenstraat kan de aanrij- en
looproute van de school soms
aangepast zijn. Nu is bijvoorbeeld
tot en met 15 oktober de JP
Coenbrug niet bereikbaar.

sociale en emotionele
ontwikkeling.
WIST JE DAT
★ De kleuters tellen en
meten als het gaat over
ieders familie? Kijk maar
op het prikbord.
★ We het leuk vonden dat
zoveel ouders fanatiek
meededen met de
Kahootquiz tijdens de
algemene ouderavond?
★ Groep 7 papierknabbelaars heeft
gemaakt voor in hun leesboek?

NIEUWS VAN DE BSO
VACATURE OUDERCOMMISSIE
Een aantal enthousiaste moeders
en vaders staan de Sterren bij als
klankbord en adviseur binnen onze
oudercommissie.
Zij luisteren naar nieuwe plannen,
ZWERFBOEKENSTATION
geven feedback, adviseren bij
Je hebt de kast in de gang vast zien
onderwerpen die ouders en
staan…heel veel boeken die je
kinderen aangaan.
zomaar mag meenemen én lezen.
Of het nou gaat om de prijzen, de
Na het lezen kun je deze
inrichting van de buitenruimte, het
terugzetten op school
bespreken van de beoordeling door
voor een volgende lezer,
de GGD of de afhandeling van een
of je laat het boek
klacht.
'zwerven'. We hopen zo
De oudercommissie van locatie
dat zoveel mogelijk
Lombok bestaat uit 3 ouders. Er is
kinderen boeken gaan
op dit moment een vacature vrij
lezen. Van boeken lezen
gekomen in onze Oudercommissie.
leer je veel en het opent
soms ook echt nieuwe werelden!
Mochten hier nog vragen of
Lees ze!
opmerkingen over zijn kunt u
Heb je zelf een boek over? Lever
contact opnemen met de locatie
deze dan in bij juf Lia die er dan een
coördinator Loes:
speciale Zwerfboekensticker op kan
loes@desterren.nu
plakken. Via de website kun je ook
volgen waar het boek heen reist.
Activiteiten
De nieuwe activiteiten zijn weer van
AFSTEMMINGSGESPREK
start gegaan! Met het thema
Donderdag 11 oktober 2018
Vliegende Start hebben we
vinden de afstemmingsgesprekken
daadwerkelijk een vliegende start
plaats. We bespreken hoe het gaat
gemaakt. De bovenbouw gaat op
met uw kind in de klas en de
www.parkschool-utrecht.nl
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onderzoek uit op de Kanaalstraat,
de Zonnen vriezen speelgoed in en
ontdekken hoe dit in zijn werk gaat
en de Polaris is begonnen met
weven.
Nieuw! Vakkracht Talitha en
Gonneke komen op maandagen en
donderdagen een workshop geven!
Op maandagen kunnen 5 kinderen
van de BSO en 5 kinderen van de
Parkschool Japans Papier maken,
op donderdagen kunnen 10
kinderen van de BSO en 10
kinderen van de Parkschool Stop
Motion filmpjes maken. Kinderen
die mee willen doen, mogen het
antwoordformulier van de flyer
inleveren bij hun leerkracht of
Annet!

Groep 4 werkt met juf Marisa aan
kunstige collages.

